
c e n t r a l 

business 
district

UNIT USAHAUNIT USAHA
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

bekerja sama dengan
CV. Poltek Usaha Mandiri

NPWP : 86.586.714.7-542.000

KOMPLEKS POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA

Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman - DIY

POLTEKPOLTEK
USAHA USAHA 
MANDIRIMANDIRI

c e n t r a l 

business 
district

Poltek Usaha Mandiri

Poltek Usaha Mandiri

Poltek Usaha Mandiri

Poltek Usaha Mandiri

poltekusahamandiri123@gmail.com



POLTEKPOLTEK USAHA USAHA MANDIRIMANDIRI

Pengembangan Unit Usaha Poltekkes Kemenkes 
Yogyakarta bekerja sama dengan CV Poltek 
Usaha Mandiri akan membentuk berbagai unit 
bisnis.  Dengan central business district yang 
dicanangkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes 
Yogyakarta, berharap akan menjadi salah satu 
potensi yang ada di Poltekkes Kemenkes 
Yogyakarta.

Adapun rencana pengembangan unit bisnis dari 
CV. Poltek Usaha Mandiri adalah sebagai berikut

CV. POLTEK USAHA MANDIRI mulai beroperasi pada 
tahun 2016. Perusahaan yang dimiliki oleh institusi 
pendidikan tinggi bernama Politeknik Kesehatan 
Yogyakarta, Perguruan Tinggi di bawah naungan 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam 
perjalanan pengoperasiannya, CV. Poltek Usaha 
Mandiri baru mendapat payung hukum pendirian di 
Kantor Notaris dan PPAT M. Ikhwanul Muslimin, S.H. 
dengan Akta No: 02 Tanggal 30 November 2018. Dengan 
beralamat kantor di kompleks kampus Poltekkes 
Kemenkes Yogyakarta, Jl. Tatabumi no. 3, Banyuraden, 
Gamping, Sleman, DIY. CV. Poltek Usaha Mandiri 
mempunyai NPWP dengan nomor: 86.586.714.7-
542.000. 

Tugas pokok CV. Poltek Usaha Mandiri adalah melayani 
seluruh kebutuhan yang ada di bawah kendali Unit 
Pengembangan Bisnis Poltekkes Kemenkes 
Yogyakarta. Dalam pelayanannya 
tersebut, CV. Poltek Usaha Mandiri 
mendirikan beberapa unit usaha yang 
melayani sesuai bidang dan 
kemampuan masing-masing unit 
usaha.
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CV. Poltek Usaha Mandiri, sejatinya didirikan untuk 
memenuhi dan melayani semua kebutuhan di 
lingkungan kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.  
Adapun secara rinci seperti yang tertuang dalam akta 
pada pasal 2  adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan 
minum mencakup penyediaan jasa hotel, pondok 
wisata, penginapan, serta penyediaan makanan 
dan katering untuk event tertentu.

2. Informasi dan komunikasi mencakup produksi, 
penerbitan buku, penerbitan piranti lunak 
(software).

3. Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, 
pengelolaan daur ulang sampah, dan aktivitas 
remediasi mencakup penampungan, penjernihan 
dan penyaluran air minum, penampungan dan 
penyaluran air baku.

4. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan 
perawatan mobil dan sepeda motor meliputi 
kegiatan reparasi pencucian dan salon kendaraan; 
perdagangan eceran suku cadang dan aksesori 
kendaraan; perdagangan eceran alat tulis menulis 
dan gambar, hasil pencetakan dan penerbitan; 

MAKSUD DAN TUJUAN perdagangan piranti lunak (software); perdagangan 
alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.

5. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak 
opsi, tenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang 
usaha lainnya mencakup kegiatan event organizer.

6. Pengangkutan dan pergudangan mencakup 
penyediaan angkutan bus pariwisata.

7. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial 
mencakup kegiatan; aktivitas rumah sakit swasta, 
aktivitas poliklinik swasta, aktivitas praktik dokter 
gigi, aktivitas pelayanan penunjang kesehatan.

8. Dan segala sesuatu, dalam arti kata seluas-luasnya 
selama tidak bertentangan dan menurut undang-
undang serta peraturan pemerintah yang berlaku.

UNIT USAHA YANG SUDAH BEROPERASI

Dalam memenuhi kebutuhannya, CV. 
POLTEK USAHA MANDIRI mendirikan  
beberapa usaha yang melayani sesuai 
d e n g a n  k e t e r a m p i l a n  d a n  
kemampuan masing-masing usaha.
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Untuk melayani kebutuhan mencetak, Poltekkes 
Jogja Press hadir untuk mewujudkan kemandirian 
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Poltekkes Jogja Press lahir pada bulan Januari 
tahun 2016 ini mempunyai tenaga yang terampil dan 
profesional. Didukung pula oleh mesin yang canggih 
dan dapat dihandalkan.

Poltekkes Jogja Press melayani jasa mencetak dan 
penerbitan seperti mencetak brosur, pamflet, kop 
surat, amplop, kartu nama, ID Card, nota, buku, 
majalah, spanduk, seminar kits, merchandise, 
perlengkapan administrasi dan promosi dan 
sebagainya.

PolteQua adalah usaha yang mulai beroperasi pada 
bulan Agustus tahun 2016. Depot Air Minum Isi 
Ulang PolteQua adalah salah satu unit usaha dari CV. 
Poltek Usaha Mandiri. 

Berbeda dengan depot air minum lainnya yang hanya 
menyediakan produk isi ulang air mineral, PolteQua 
juga menyediakan air mineral kemasan dengan 
kemasan botol dan cup (gelas) serta menyediakan air 
alkali dengan merk dagang kangen water.

Dengan penyulingan alat canggih dan alat pengemas 
yang modern, membuat PolteQua mempunyai 
keunggulan yang lebih.

1. Poltekkes Jogja Press 2. PolteQua

Poltekkes Jogja  Press
Design, Percetakan, Penerbitan

PolteQua
Depot Air Minum Isi Ulang
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Kantin atau Foodcourt Sehati mulai membuka 
usahanya di Bulan April 2017. Foodcourt Sehati 
awalnya bermitra dengan 14 stand/penyewa penjual 
makanan dan minuman dengan variasi menu yang 
dijajakan di masing-masing stand. Ada berbagai 
macam masakan dari tradisional, asia hingga western, 
dari appetizer, maincorse, dessert hingga drink.

Foodcourt Sehati merupakan tempat nongkrong 
yang asyik karena foodcourt sehati juga menyediakan 
stage atau space untuk event terutama kegiatan UKM, 
HMJ dan BEM serta kegiatan Direktorat Poltekkes 
Yogyakarta. Dari sisi harga, Foodcourt Sehati pas di 
kantong pelajar dan mahasiswa.

Sesuai dengan namanya, Foodcourt Sehati Kantin 
yang sehat, halal, aman, tertib dan indah dibuktikan 
dengan sertifikat Penjamah Makanan dari Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sleman.

Salah satu usaha di dalam CV. Poltek Usaha Mandiri 
yang bergerak di bidang makanan, pembuatan dan 
produksi roti dan snack adalah Poltek Bakery. Poltek 
Bakery yang mulai beroperasi di bulan Oktober 2018 
ini melayani kebutuhan snack box untuk kegiatan 
internal Kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
maupun pesanan dari luar Kampus Poltekkes 
Kemenkes Yogyakarta.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan bisa 
menyesuaikan anggaran yang ada dari tingkat higiene 
dan nilai gizi yang terkendali serta bersertifikat 
Penjamah Makanan dari Dinas Kesehatan Kab. 
Sleman, Poltek Bakery hadir melayani dan 
menyelesaikan tugas Anda. Dengan paket snack box 
yang sudah termasuk air mineral di dalamnya, 
membuat Anda duduk nyaman menanti 
pesanan datang.

Poltek Bakery juga menyediakan 
produk  s iap  be l i  dengan 
pembelian satuan. Kunjungi 
s tand Poltek Bakery  d i  
Poltekmart dan Foodcourt sehati.

3. Foodcourt Sehati 4. Poltek Bakery

Foodcourt Sehati
Sehat, Halal, Aman, Tertib, Indah

Poltek Bakery
Snack dan Jajanan Pasar
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Poltek Catering mulai beroperasi pada bulan Maret 
2019. Di mulai dengan melayani kebutuhan makanan 
dan katering asrama di lingkungan kampus Poltekkes 
Kemenkes Yogyakarta, Poltek Catering juga 
melayani pemesanan nasi box dalam pemesan banyak 
maupun sedikit.

Dengan tarif paket yang menyesuaikan dan variasi 
menu yang tidak membuat Anda jenuh serta nilai gizi 
yang seimbang menjadi daya tarik dan nilai lebih yang 
kamu sajikan untuk pelanggan.

Poltek Catering juga melayani Menu Catering Diet 
yang siap menyiapkan kebutuhan makan diet setiap 
hari Anda. Tidak usah ribet menu diet Anda, karena 
kami yang memikirkan. Anda tinggal tunggu, menu 
Anda terkirim di tempat yang Anda inginkan.

Poltek Warehouse sudah pernah beroperasi sejak 
bulan November 2016. Dalam pekerjaan pertamanya, 
Poltek Warehouse sukses membuat web kinerja harian 
yang diisi secara online untuk seluruh dosen dan 
pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes 
Yogyakarta.

Aplikasi yang canggih sesuai zaman tetapi digunakan 
dengan mudah dan cepat serta tampilan yang enak di 
mata dan rapi membuat usaha dari CV. Poltek Usaha 
Mandiri ini menjadi salah satu usaha yang mumpuni di 
bidangnya. Poltek Warehouse melayani pekerjaan di 
bidang internet dan jaringan, pembuatan dan 
pengelolaan website dan aplikasi lainnya. Membuat 
server dan billing internet untuk internet yang 
dinetwork maupun internet yang dibagi untuk banyak 
spot jaringan (wifi).

5. Poltek Catering 6. Poltek Warehouse

Poltek Catering
Enak dan Lezat

Poltek Warehouse
Internet Network, Web and Sofware
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Dalam pelayanan memenuhi kebutuhan Poltekkes 
Kemenkes Yogyakarta, banyak yang masih dianggap 
kurang. Oleh karena itu, CV. Poltek Usaha Mandiri 
berusaha mengembangkan beberapa unit usaha 
baru.

Adapun beberapa unit usaha yang akan dibuka guna 
melayani dan menunjang semua kebutuhan Kampus 
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah sebagai 
berikut

Dengan konsep kolam terintegrasi, dari proses pertanian, 
peternakan dan perikanan. Dengan pembuatan rumah 
maggot sebagai bagian pengolahan sampah organik, 
organik di lingkungan Kampus Poltekkes Kemenkes 
Yogyakarta. 

Lalu maggot sebagai bahan makanan untuk ikan di kolam 
Poltek Farming. Guna memaksimalkan area lahan yang 
ada, di sekitar kolam akan di buat taman bunga sebagai 
media pengembangan Lebah Madu Klanceng (Trigona). 
Sampah organik juga difungsikan sebagai pupuk organik 
untuk budi daya tanaman bunga. Air kolam juga bagus 
untuk penyiraman tanamannnya. Oleh karena itu Poltek 
Farming juga melakukan pengerjaan pembibitan bunga 
yang akan di pasarkan ke khalayak umum.

Atas mekanisme integrasi tersebut, Poltek Farming akan 
dikembangkan menjadi Pusat Pelatihan Farming 
Terintegrasi.

Poltek Farming mulai dirintis pada bulan 
juni 2019 dengan membuat kolam 
ikan dan taman bunga. Rencana 
Poltek Farming dapat beroperasi 
yaitu pada bulan Juli 2019.

UNIT USAHA DALAM PERENCANAAN 
DAN PROSES PENDIRIAN

1. Poltek Farming

Poltek Farming
Kolam Terintegrasi
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Poltek Food merupakan hasil integrasi dari poltek 
Farming bagian dari proses selanjutnya dalam 
mengolah makanan hasil dari budi daya kolam ikan. 
Hasil budi daya ikan dan Madu dari Lebah Madu 
Klanceng diproses agar layak dipasarkan ke 
masyarakat. Madu Klanceng dikemas dalam beberapa 
kemasan. Hasil budi daya ikan di kolam terintegrasi 
diolah menjadi berbagai macam adonan makanan 
instan, seperti nugget, bakso, abon, dan lain-lain. 

Poltek Food mulai beroperasi pada bulan September 
2019 setelah panen ikan yang berasal dari Poltek 
Farming.

Pelayanan fotocopy yang sebelumnya dilayani oleh 
Poltekkes Jogja Press kini berdiri sendiri dan diberi 
nama PolteKCopy. Dengan kemampuan dan 
pengalaman setelah lepas dari Poltekkes Jogja Press, 
PoltekCopy dapat menjawab tantangan dan tugas 
pekerjaan yang diserahkan kepadanya. 

PolteKCopy juga melayani fotocopy, printcopy, print 
warna, jilid buku dan skripsi dan lainnya seperti 
tempat fotocopy pada umumnya. Mesin fotocopy yang 
canggih dan modern, kemampuan tenaga yang 
terampil dan profesional menjadi poin tersendiri bagi 
keberadaan PolteKCopy. Layanan tersebut akan 
mulai beroperasi pada bulan Agustus 2019.

2. Poltek Food 3. PolteKCopy

Poltek Food
Renyah, Instan dan Bergizi

PolteKCopy
Fotokopi dan Penjilidan
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Sebuah terobosan usaha baru dari Poltekkes 
Kemenkes Yogyakarta di bawah manajerial CV. Poltek 
Usaha Mandiri yang akan beroperasi pada Bulan 
Agustus 2019. Seperti mini market lainnya, 
Poltekmart berkonsep pelanggan melayani dirinya 
sendiri ataupun dengan nama lain swalayan.

Poltekmart juga menyediakan tempat bagi civitas 
akademika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam 
memamerkan produk, barang maupun hasil karya 
penelitian maupun hasil karya pribadi. Sehingga 
membuat keberadaan Poltekmart mempunyai nilai 
lebih sebagai wadah pamer ekspresi dan karya bagi 
dosen, pegawai dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes 
Yogyakarta.

Dibuka sebagai ruang pamer karya, otomatis 
Poltekmart tidak membuat jenuh pelanggan yang 
hadir di Poltekmart karena secara otomatis hasil karya 
yang dipamerkan akan bervariasi tergantung jadwal 
dan waktu yang direncanakan.

Terobosan usaha dengan konsep memadukan 
teknologi Informasi dengan menjual hasil penelitian 
inovasi dosen dan civitas akademik Poltekkes 
Kemenkes Yogyakarta, dengan membuat display hasil 
inovasi civitas akademik dan menjual secara online 
melalui e-commerce dan kerjasama menggunakan 
virtual account  bank. 

Inovasi dan hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa 
berprestasi skala nasional dan hasil inovasi yang sudah 
tersertifikat HAKI menambah daya nilai produk-produk 
yang ada. Inovasi tersebut akan beroperasi pada bulan 
Januari 2020.

4. Poltekmart 5. Poltek e-Commerce

Poltekmart Poltek e-Commerce
Swalayan market Mudah dan inovatif
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Dalam menyongsong era digital 4.0, keberadaan unit 
usaha dengan dengan bisnis startup di era ini 
mempunyai daya tarik sendiri. Begitu pun CV. Poltek 
Usaha Mandiri melihat peluang tersebut. Dengan 
kompetensi yang ada, CV. Poltek Usaha Mandiri 
mendirikan usaha startup di bidang kesehatan dengan 
nama Poltek Care Holistic.

Poltek Care Holistic memadukan pelayanan klinik 
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan modifikasi 
mobile care holistik, dengan aplikasi teknologi 
informasi untuk pelayanannya. Klien, kelompok dan 
keluarga dapat memesan pelayanan secara online 
melalui aplikasi web dan gadget android. Tinggal klik 
dan semua terasa mudah. Rencana Poltek care 
Holistik akan mulai beroperasi pada Bulan Maret 
2020.

Kebutuhan piknik dan wisata sudah menjadi barang 
primer bagi setiap individu. Poltek Tour Travel 
menjadi biro perjalanan ke tempat yang menarik dan 
sangat diminati setiap personal. 

Pelayanan paket wisata yang kami berikan disini 
adalah paket wisata dengan tujuan untuk mengetahui 
suatu daerah tujuan wisata dalam acara mengisi 
liburan guna menghilangkan kepenatan diri atas 
rutinitas sehari-hari dan memberikan suasana baru 
diperjalanan wisata anda (city tour).

Pelayanan kegiatan yang bisa kami layani meliputi sarana 
obyek wisata, pemesanan bus untuk perjalanan wisata, 
karya wisata siswa sekolah (study tour), reservasi hotel 
dan sewa kendaraan mobil (rent car). Layanan Poltek 
Tour Travel akan beroperasi pada tahun 2021.

6. Poltek Care Holistik 7. Poltek Tour Travel

Poltek Care Holistic Poltek Tour Travel
Merawat Anda Dimana Saja, Kapan Saja Biro Perjalanan
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P JOK KONSULTAS
Unit Usaha Poltekkes Kemenkes Yogyakarta bekerja 
sama dengan CV. Poltek Usaha Mandiri juga ikut 
berusaha membina dan membantu para 
wirausahawan yang akan, baru maupun telah 
membangun bisnis.

Di area foodcourt sehati, Pojok Konsultasi Bisnis Poltek 
Usaha Mandiri menerima konsultasi mulai dari laporan 
keuangan, branding, pemasaran, pembuatan sistem, 
peluang bisnis, cara pengembangan bisnis dan 
sebagainya.

Dengan diasuh oleh Kepala Unit Usaha Poltekkes 
Kemenkes Yogyakarta sendiri beserta para Dosen di 
lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 
membuat Pojok Konsultasi bisnis ini patut 
diperhitungkan.

profil unit usahaprofil unit usaha19 polkesyo 20

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
CENTRAL BUSINESS DISTRICT

Poltekkes 
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Foodcourt 
Sehati

Poltek 
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Farming
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PolteKCopy
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e-Commerce
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Travel

CBD
2016 2017 2018 2019 2020 2021

TAHUN

Sudah berdiri dan beraktivitas
Beraktivitas dan proses pengembangan
Sedang dalam Proses pendirian
Rencana pendirian
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FOTO AKTIVITAS
CENTRAL BUSINESS DISTRICT

Percetakan Poltekkes Jogja Press

DAMIU PolteQua

Foodcourt Sehati

Poltek Bakery

Poltek Catering

Kolam Terintegrasi Poltek Farming
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