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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME dengan telah 

diselesaikannya Dokumen Rencana Aksi Kegiatan Biro 

Kepegawaian Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Rencana 

Aksi Kegiatan (RAK) ini merupakan Turunan dari Dokumen 

Rencana Aksi Program (RAP) Sekretariat Jenderal Kemenkes yang 

merupakan penjabaran dari RENSTRA Kementerian Kesehatan 

2020 - 2024 yang menjadi dokumen perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan kesehatan di Indonesia.  

RAK Biro Kepegawaian  Setjen Kemenkes berisi upaya – upaya dan strategi dalam 

pengelolaan administrasi kepegawaian yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan, indikator, 

target, identifikasi kendala dan masalah yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan 

kegiatan, dan kebutuhan anggaran indikatif dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan 

administrasi kepegawaian selama periode 2020 – 2024, selain itu RAK Biro 

Kepegawaian ini disusun sebagai arah dan prioritas strategis pengelolaan ASN 

Kementerian Kesehatan untuk periode 2020-2024, dan sekaligus merupakan kompas 

bagi para pengambil keputusan di lingkungan Biro Kepegawaian dalam kurun lima tahun 

ke depan sehingga terwujud SMART ASN Kementerian Kesehatan 2024 yang berkinerja 

unggul dapat dicapai. 

Saat ini, jumlah ASN Kementerian Kesehatan hampir mencapai 50.000 orang yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Mereka inilah yang menjadi ujung tombak pelaksana 

pembangunan kesehatan di Indonesia, bekerja sama dengan stakeholder lain, tentu 

potret dan capaian kesehatan di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan 

kinerja mereka. Untuk itu, proses rekrutmen, seleksi, penempatan, manajemen talenta 

dan karir hingga pengelolaan kesejahteraan harus dikelola secara baik dan profesional.  

Tuntutan pengelolaan ASN Kementerian Kesehatan ini juga semakin penting 

mengingat tantangan ke depan semakin besar, terkait dengan globalisasi, perkembangan 

teknologi industri 4.0, perubahan pola penyakit, perubahan budaya masyarakat, tuntutan 

pelayanan kesehatan yang lebih baik dan sebagainya. 

Semoga dengan tersusunnya RAK Biro Kepegawaian ini dapat meningkatkan 

kinerja dalam pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan 

Kementerian Kesehatan guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan kesehatan 

Jakarta,  14 Juli 2020 
Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI 

 
 
 

Suhartati, S.Kp., M.Kes 


























































































































