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KATA PENGANTAR 
 
 
 

 
Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat 

dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Politeknik 
Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Aceh Tahun 2020, sebagai penjabaran dari 
aktivitas selama tahun pelaksanaan kegiatan dan merupakan amanat dari Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi Birokrasi Nomor  
29  Tahun  2010  bahwa setiap satuan kerja perlu menyusun RKT, sebagai acuan 
bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. 

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target 
yang harus dicapai pada tahun 2020, dengan harapan mampu memberikan 
konstribusi positif Poltekkes Kemenkes Aceh dalam rangka menghasilkan dan 
menciptakan good governance khususnya di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

Akhir  kata,  semoga  dengan  adanya  dokumen  rencana  kinerja  tahunan  
ini dapat menjadi  rujukan  dan  pedoman  pelaksanaan  kegiatan  di  Poltekkes 
Kemenkes Aceh, sehingga dapat menghasilkan kinerja  yang efektif dan efisien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di Aceh Besar, 
Pada tanggal 10 Februari 2021 
 
Direktur, 
 
 
 
 

T. Iskandar Faisal, S.Kp, M.Kes 
NIP. 197007081993031005 
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      Bab I. Pendahuluan 
 
 
 1.1.       Latar Belakang 
 

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan kegiatan Poltekkes Kemenkes Aceh sesuai 
dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana 
Strategis (Renstra), maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan 
dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau 
outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT 
menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam 
RIP dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai 
dilingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh dalam melaksanakan kegiatannya.  

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020 merupakan penjabaran Rencana 
Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2020-2024. Oleh karena itu, RKT 
2024 memuat langkah-langkah untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis 
sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh. Sasaran-
sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih tajam dalam RKT, 
sehingga dapat terlihat sasaran tahunan yang akan dicapai oleh Poltekkes Kemenkes 
Aceh. Disamping sebagai penjabaran Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 2020-2024, 
RKT 2020 juga disusun dengan mempertimbangkan hasil telaahan pelaksanaan program 
dan kegiatan selama tahun 2019 serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan 
terjadi pada tahun 2020. 

Penyusunan RKT Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2020, merupakan pelaksanaan 
dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Peraturan Pemerintah   nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan  tinggi 
dan pengelolaan perguruan tinggi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman 
penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 1.2. Dasar Hukum 
 

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan RKT 
Poltekkes Kemenkes Aceh adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
PerUndang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389); 
 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 
 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5607); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan  
tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi serta Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 
tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah. 
 

11. Keputusan Menteri Kesehatan R.I No. HK.01.07/MENKES/422/2017 Tahun 2017 
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 (Revisi 
1/2017). 
 

12. Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI. 
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1.3. Tujuan Penulisan 
Tujuan disusun RKT Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2020 adalah: 

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam 
pelaksanaan tugas teknis pada program pembangunan kesehatan, mulai 
dari penyusunan kebijakan,   rencana   strategis,   perencanaan,   
penganggaran,   dan   evaluasi program/kegiatan pada tahun 2020.  

2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Poltekkes Kemenkes Aceh 
pada tahun 2020. 

3. Memberikan informasi tentang target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 
2020; 

4. Sebagai alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja 
kegiatan Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2020. 

5. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 
 1.4. Manfaat Penulisan 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 merupakan turunan langsung 

pertahun dari dokumen Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2020-2024 sebagai 
penjabaran dan mengacu dari Rencana Strategis Kemenkes 2020- 2024. RKT adalah  
upaya  untuk  menjabarkan Rencana  Aksi Kegiatan dalam  kurun waktu  1 tahun 
kedepan yaitu sepanjang  tahun 2020. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin 
keselarasan seluruh kegiatan pada tahun 2020. 
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Bab II. Organisasi dan Tantangan   
  2.1. Kelembagaan 

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI, struktur  organisasi 
Poltekkes Kemenkes Aceh dapat digambarkan sebagai ber ikut :  
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2.2. Permasalahan Kesehatan  
Permasalahan kesehatan ditinjau berdasarkan hasil pencapaian program kesehatan, 

kondisi lingkungan strategis, kependudukan, pendidikan, kemiskinan dan perkembangan 
baru lainnya secara global di Indonesia. Permasalahan tersebut akan berkontribusi dalam 
menentukan arah kebijakan dan strategi Poltekkes Kemenkes Aceh.   
 a. Upaya Kesehatan  Kesehatan Ibu dan Anak. Angka Kematian Ibu sudah mengalami penurunan, namun 

masih jauh dari target MDGs tahun 2015, meskipun jumlah persalinan yang ditolong 
oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Kondisi ini kemungkinan disebabkan 
antara lain oleh kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu 
hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya.   Kematian Bayi dan Balita. Dalam 5 tahun terakhir, Angka Kematian Neonatal (AKN) 
tetap sama yakni 19/1000 kelahiran, sementara untuk Angka Kematian Pasca Neonatal 
(AKPN) terjadipenurunan dari 15/1000  menjadi 13/1000 kelahiran hidup, angka 
kematian anak balita juga turun dari 44/1000 menjadi 40/1000 kelahiran hidup. 
Penyebab kematian pada kelompok perinatal disebabkan oleh Intra Uterine Fetal Death 
(IUFD) sebanyak 29,5% dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 11,2%, ini 
berarti faktor kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan amat menentukan kondisi 
bayinya. Tantangan ke depan adalah mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap 
untuk hamil dan melahirkan dan menjaga agar terjamin kesehatan lingkungan yang 
mampu melindungi bayi dari infeksi.   Usia Sekolah dan Remaja. Penyebab kematian terbesar pada usia ini adalah 
kecelakaan transportasi, disamping penyakit demam berdarah dan tuberkulosis. 
Masalah kesehatan lain adalah penggunaan tembakau dan pernikahan pada usia dini 
(10-15 tahun) dimana pada laki-laki sebesar 0,1% dan pada perempuan sebesar 0,2%. 
Pelaksanaan UKS harus diwajibkan di setiap sekolah, pelaksanaan program melalui 
UKS jauh lebih efektif dan efisien serta berdaya ungkit besar. Prioritas program UKS 
adalah perbaikan gizi usia sekolah, kesehatan reproduksi dan deteksi dini penyakit tidak 
menular.  Usia Kerja dan Usia Lanjut. Selain penyakit tidak menular yang mengancam pada usia 
kerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya kecelakaan kerja juga meningkat. Jumlah 
yang meninggal akibat kecelakaan kerja semakin meningkat hampir 10% selama 5 
tahun terakhir. Proporsi kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada umur 31-45 tahun. 
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Oleh karena itu program kesehatan usia kerja harus menjadi prioritas, agar sejak awal 
faktor risiko sudah bisa dikendalikan. Prioritas untuk kesehatan usia kerja adalah 
mengembangkan pelayanan kesehatan kerja primer dan penerapan keselamatan dan 
kesehatan kerja di tempat kerja, selain itu dikembangkan Pos Upaya Kesehatan Kerja 
sebagai salah satu bentuk UKBM pada pekerja dan peningkatan kesehatan kelompok 
pekerja rentan seperti nelayan, TKI, dan pekerja perempuan. 

 Gizi Masyarakat. Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, 
selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga 
menjadi persoalan yang harus kita tangani dengan serius. Dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, perbaikan status gizi 
masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan target menurunkan prevalensi balita 
gizi kurang (underweight) menjadi 15% dan prevalensi balita pendek (stunting) menjadi 
32% pada tahun 2014. Hasil Riskesdas dari tahun 2007 ke tahun 2013 menunjukkan 
fakta yang memprihatinkan dimana underweight meningkat dari 18,4% menjadi 19,6%, 
stunting juga meningkatdari 36,8% menjadi 37,2%, sedangkan wasting (kurus) menurun 
dari 13,6% menjadi 12,1%. Riskesdas 2010 dan 2013 menunjukkan bahwa kelahiran 
dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) <2500 gram menurun dari 11,1% menjadi 
10,2%. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan 
dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang 
maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam 
kemiskinan.  Penyakit Menular. Untuk penyakit menular, prioritas masih tertuju pada pencegahan 
dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, penumoni, hepatitis, malaria, 
demam berdarah, influenza, flu burung dan penyakit neglected diseases antara lain 
kusta, filariasis, dan leptospirosis. Selain penyakit tersebut, Penyakit yang Dapat 
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, 
dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal masih memerlukan  perhatian besar 
walaupun pada tahun 2014 Indonesia telah dinyatakan bebas polio dan tahun 2016 
sudah mencapai eliminasi tetanus neonatorum. Termasuk prioritas dalam pengendalian 
penyakit menular adalah pelaksanaan SKD KLB dan pengendalian penyakit infeksi 
emerging.  Penyakit Tidak Menular. Pada saat ini pola kesakitan menunjukkan bahwa Indonesia 
mengalami double burden of disease dimana penyakit menular masih merupakan 
tantangan (walaupun telah menurun) tetapi penyakit tidak menular (PTM) meningkat 
dengan tajam. Di tingkat global, 63 persen penyebab kematian di dunia adalah penyakit 
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tidak menular (PTM) yang membunuh 36 juta jiwa per tahun, 80 persen kematian ini 
terjadi di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Penyakit tidak menular adalah 
penyakit kronis dengan durasi yang panjangdengan proses penyembuhan atau 
pengendalian  
 
kondisi klinisnya yang umumnya lambat. Pengaruh industrialisasi mengakibatkan makin 
derasnya arus urbanisasi penduduk ke kota besar, yang berdampak pada tumbuhnya 
gaya hidup yang tidak sehat seperti diet yang tidak sehat, kurangnya aktifitas fisik, dan 
merokok. Hal ini berakibat pada meningkatnya prevalensi tekanan darah tinggi, glukosa 
darah tinggi, lemak darah tinggi, kelebihan berat badan dan obesitas yang pada 
gilirannya meningkatkan prevalensi penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru 
obstruktif kronik, berbagai jenis kanker yang menjadi penyebab terbesar kematian 
(WHO, 2013).  Penyehatan Lingkungan. Upaya penyehatan lingkungan menunjukkan keberhasilan 
yang cukup bermakna. Persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layak 
meningkat dari 47,7 % pada tahun 2009 menjadi 55,04% pada tahun 2011. Angka ini 
mengalami penurunan menjadi 41,66% pada tahun 2012, akan tetapi kemudian 
meningkat lagi menjadi 66,8% pada tahun 2013. Kondisi membaik ini mendekati angka 
target 68% pada tahun 2014. Pada tahun 2013 proporsi rumah tangga dengan akses 
berkelanjutan terhadap air minum layak adalah 59,8% yang berarti telah meningkat bila 
dibandingkan tahun 2010 mencapai 45,1%, sedangkan akses sanitasi dasar yang layak 
pada tahun 2013 adalah 66,8% juga meningkat dari 55,5% dari tahun 2010. Demikian 
juga dengan pengembangan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat (STBM) sebagai upaya peningkatan penyehatan lingkungan, capaiannya 
terus mengalami peningkatan.  Kesehatan Jiwa. Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban 
kesehatan yang signifikan. Data dari Riskesdas tahun 2013, prevalensi gangguan 
mental emosional (gejala-gejala depresi dan ansietas), sebesar 6% untuk usia 15 tahun 
ke atas. Sedangkan untuk gangguan jiwa berat seperti gangguan psikosis, 
prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk. Angka pemasungan pada orang dengan 
gangguan jiwa berat sebesar 14,3% atau sekitar 57.000 kasus gangguan jiwa yang 
mengalami pemasungan. Prioritas untuk kesehatan jiwa adalah mengembangkan Upaya 
Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat (UKJBM) yang ujung tombaknya adalah 
Puskesmas dan bekerja bersama masyarakat, mencegah meningkatnya gangguan jiwa 
masyarakat. 
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b. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan diarahkan pada riset yang menyediakan 
informasi untuk mendukung program kesehatan baik dalam bentuk kajian, riset 
kesehatan nasional, pemantauan berkala, riset terobosan berorientasi produk, maupun 
riset pembinaan dan jejaring. Salah satu upaya ini terlihat dari beberapa terobosan riset 
seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Indikator Kesehatan Nasional 
(Sirkesnas), Riset Tenaga Kesehatan (Risnakes), Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes), 
Riset Vaksin, Riset Tanaman Obat dan Jamu (Ristoja), Riset Khusus Vektor dan 
Reservoir Penyakit (Rikhus Vektora) Riset Khusus Pencemaran Lingkungan (Rikus 
Cemarling), Riset Budaya Kesehatan, Riset Kohort Tumbuh Kembang dan Penyakit 
Tidak Menular (PTM), Riset Registrasi Penyakit dan Studi Diet Total (SDT), Riset 
Sample Registration System (SRS), Riset Evaluasi Kinerja Team Based Nusantara 
Sehat, dan Riset Evaluasi Kemajuan Pelaksanaan PIS-PK.   
 c. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 
Persentase rumah tangga yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) meningkat dari 50,1% (2010) menjadi 53,9% (2011), dan 56,5% (2012), lalu 
turun sedikit menjadi 55,0% (2013). Karena target tahun 2014 adalah 70%, maka 
pencapaiantahun 2013 tersebut tampak masih jauh dari target yang ditetapkan. Desa 
siaga aktif juga meningkat dari 16% (2010) menjadi 32,3% (2011), 65,3% (2012), dan 
67,1% (2013). Targettahun 2014 adalah 70%, sehingga dengan demikian pencapaian 
tahun 2013 dalam hal ini sudah mendekati target yang ditetapkan. Demikian pun dengan 
Poskesdes yang beroperasi, yang mengalami peningkatan dari 52.279 buah (2010) 
menjadi 52.850 buah (2011), 54.142 buah (2012), dan 54.731 buah (2013). Sedangkan 
target tahun 2014 adalah 58.500 buah. Dari pencapaian tersebut jelas bahwa masih 
terdapat sekitar 45% rumah tangga yang belum mempraktikkan PHBS, sekitar 30%desa 
siaga belum aktif, dan sekitar 13.500 buah (18,75%) poskesdes belum beroperasi 
(diasumsikan terdapat 72.000 buah Poskesdes). Telah terjadi perubahan yang cukup 
besar pada anggota rumah tangga =10 tahun yang berperilaku benar dalam buang air 
besar, yakni dari 71,1% pada tahun 2007 menjadi 82,6% pada tahun 2013. Namun ini 
berarti bahwa masih ada sekitar 17,4% anggota rumah tangga =10 tahun yang 
berperilaku tidak benar dalam buang air besar.  

 
Hal yang membuat tidak maksimalnya pelaksanaan promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat adalah terbatasnya kapasitas promosi kesehatan di daerah 
dan kurangnya tenaga promosi kesehatan. Berdasarkan laporan Rifaskes 2011, 
diketahui bahwa jumlah tenaga penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas hanya 
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4.144 orang di seluruh Indonesia. Tenaga tersebut tersebar di 3.085 Puskesmas 
(34,4%). Rata-rata tenaga promosi kesehatan di Puskesmas sebanyak 0,46 per 
Puskesmas. Itu pun hanya 1% yang memiliki basis pendidikan/pelatihan promosi 
kesehatan.   

 2.3. Masalah Pengembangan Tenaga Kesehatan 
Upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan selain ketersediaan 

sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga kesehatan yang merata pada fasilitas 
pelayanan kesehatan juga sangat penting. Penyediaan tenaga kesehatan yang terampil dan 
handal menjadi tujuan pendidikan tinggi Poltekkes Kemenkes Aceh untuk menyiapkan 
lulusan yang terampil dan professional, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
75 tahun 2014 tentang Standar Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas. Ada 
beberapa faktor bahwa implementasi penyediaan dan kebutuhan lulusan Pendidikan tinggi 
Poltekkes Kemenkes Aceh belum terlaksana secara optimal, diantaranya adalah mismatch 
antara keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai standar dan kebutuhan lokal 
spesifik, otorisasi serta koordinasi. 

 
1. Jenis Tenaga Kesehatan 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, 
bahwa tenaga kesehatan yang ada di Indonesia terdiri dari 13 jenis yaitu medis, psikologi 
klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan 
lingkungan, gizi, keterapian fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, kesehatan 
tradisional dan tenaga kesehatan lainnya. Poltekkes Kemenkes Aceh pada dasarnya 
telah menghasilkan sebagian besar jenis tenaga kesehatan yang sesuai dengan UU 
Nomor 36 tahun 2014. 
 

2. Jumlah tenaga kesehatan  
Jumlah tenaga kesehatan masih belum mencukupi, baik dari segi jenis, jenjang, kualitas 
dan distribusi tenaga kesehatan serta belum diketahui secara tepat antara kesesuaian 
dan kebutuhan tenaga dalam kompetensi dengan keterampilan yang sesuai dengan 
SKKNI. 
 

3. Jenjang 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI), pendidikan di Poltekkes Kemenkes Aceh selain 
menyelenggarakan pendidikan pada level V (Diploma Tiga), level VI (Diploma 
Empat/Sarjana Terapan), juga sedang dikembangkan Pendidikan Profesi Vokasi Bidan 
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dan Ners (level VII) serta memungkinkan untuk melaksanakan Program Magister 
Terapan (level VIII). 

 
4. Pemerataan 

Disparitas pemerataan tenaga kesehatan cukup besar, diperlukan keterlibatan semua 
satker, tidak terkecuali Poltekkes Kemnenkes Aceh sehingga setiap pimpinan antar 
satker mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. 
Poltekkes Kemenkes Aceh berperan aktif membangun integrasi dan koordinasi lintas 
satker  untuk memenuhi kesenjangan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan 
yang terampil dan handal sesuai dengan spesifikasi wilayah/daerah.  
 

5. Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi Kesehatan 
Kualitas kompetensi lulusan pendidikan tinggi Poltekkes Kemenkes Aceh masih belum 
merata dan standar. Hal tersebut selain disebabkan belum merata dan standarnya 
tenaga pendidik, sarana prasarana dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 
Fasyankes serta dunia kerja. Dilain hal diperlukan evaluasi pengembangan dan 
kebutuhan untuk pembukaan prodi baru yang sesuai dengan perubahan dan 
perkembangan Fasyankes dan dunia kerja berdasarkan SKKNI dan kebutuhan lokal 
spesifik. 

 2.4. Masalah Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

terdapat tiga jenis pendidikan tinggi yaitu: vokasi, akademik dan profesi. Pendidikan Tinggi 
Poltekkes Kemenkes mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi 
vokasi dan profesi vokasi di bidang kesehatan, mulai dari jenjang Diploma III, Sarjana 
Terapan, Profesi vokasi, Magister Terapan serta Doktor Terapan. Belum optimalnya 
sinkronisasi antara pengembangan jenis pendidikan dan jenjang pendidikan tinggi vokasi 
dengan pendayagunaan lulusan tenaga kesehatan. Diperlukan peta kebutuhan lulusan 
pendidikan tinggi vokasi poltekkes kemenkes secara menyeluruh lintas satker berdasarkan 
perkembangan Fasyankes dan kebutuhan tenaga kesehatan di dunia kerja. Pada lima 
hingga sepuluh tahun mendatang pendidikan tinggi Poltekkes Kemenkes Aceh harus dapat 
menyesuaikan perubahan dan perkembangan Jurusan dan Prodi yang sesuai dengan 
perkembangan Fasyankes serta dunia kerja. 

Dinamika perubahan dan perkembangan capaian pembelajaran lulusan (CPL) 
berdasarkan distingsi (penciri khas) dan afirmasi (kebijakan lokal spesifik) serta 
ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sarana prasarana yang baik 
dan kurikulum yang mencerminkan integrasi keterampilan yang inovatif serta IPTEKS yang 
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berbasis pada kearifan lokal akan menghasilkan lulusan yang terampil dan handal serta 
dibutuhkan Fasyankes dan dunia kerja termasuk pada prioritas di Daerah Terpencil 
Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).  Peningkatan klasifikasi Poltekkes Kemenkes Aceh tiga 
tahun mutlak diperlukan sebagai wujud peningkatan pembinaan kualitas yang 
berkelanjutan, sehingga menjadi modal utama bagi pengembangan Poltekkes Kemenkes 
Aceh untuk lebih mengoptimalkan jati dirinya sebagai pendidikan tinggi vokasi kesehatan 
yang menghasilkan lulusan yang terampil dan handal diakui nasional serta global.  

Secara umum masalah pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

a. Kebijakan dan Regulasi 
Perkembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi Poltekkes Kemenkes Aceh 
merupakan salah satu implementasi reformasi organisasi (Peraturan Presiden Nomor 
81 Tahun 2010) sehingga kualitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan tiggi 
Poltekkes Kemenkes Aceh dapat ditingkatkan sesuai SNPT untuk menghasilkan 
lulusan berkompeten yang sesuai dengan SKKNI dan kebutuhan dunia kerja serta 
Fasyankes. Isu kebijakan dan regulasi perlu dipahami dalam upaya meningkatkan 
pemahaman stakeholder terkait tentang kebijakan terkini dalam pengembangan 
pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia. Regulasi untuk mendukung upaya 
pengembangan tenaga kesehatan masih terbatas. Beberapa isu kebijakan dan 
regulasi untuk mendukung pengembangan pendidikan tenaga kesehatan serta 
pemanfaatan capaian pembelajaran lulusan (CPL) vokasi yang kompeten pada dunia 
kerja dan wahana pelayanan kesehatan diperlukan: 
1) Regulasi kemitraan antar Poltekkes Kemenkes Aceh dan institusi pendidikan 

vokasi lainnya di dalam dan di luar negeri serta pemanfaatan magang di dunia 
kerja wahana pelayanan kesehatan  

2) Akselerasi proses regulasi untuk pengembangan kelembagaan vokasi serta 
ketentuan penyelenggaraaan pendidikan lanjutan pada profesi vokasi , magister 
terapan, dan doktor terapan  

3) Mekanisme proses pusat unggulan institusi yang mencerminkan local specific 
dalam pengaturan administrasi serta teknis kegiatan 

4) Rasio jumlah tenaga pendidik > 20% masih TP (Tenaga Pengajar) sebagian 
besar tenaga pendidik berasal dari pendidikan akademik sehingga perlu 
dilakukan sertifikasi kompetensi pendidik  

5) Efektivitas pemanfaatan anggaran belum dioptimalkan pada pencapaian tujuan 
melalui peran aktif tenaga pendidik dalam kegiatan ilmiah dan publikasi secara 
Naisonal/Internasional  
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6) Daya dukung sarana prasarana harus lebih spesifik pada pengembangan 
ketrampilan lulusan vokasi, peran kemitraan dengan Kementerian Lembaga dan 
dunia kerja sebagai tempat magang merupakan upaya optimalisasi capaian 
pembelajaran lulusan (CPL) sesuai kebutuhan dunia kerja dan wahana 
pelayanan kesehatan. 

7) Pembinaan alumni perlu dipetakan untuk diketahui peta kebutuhan kompetensi 
di dunia kerja melalui evaluasi kurikulum dan peningkatan kemitraan dengan 
Fasyankes.  2.5. Tantangan Perguruan Tinggi  

Sejumlah isu penting seputar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
tantangan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan perlu mendapat perhatian. Akan 
terjadi tranformasi budaya yang harus disambut, bukan dihindari. Pembacaan terhadap 
kecenderungan muthakir di bidang ilmu dan teknologi diharapkan dapat membantu 
Poltekkes Kemenkes Aceh dalam memetakan posisinya dan menentukan arah 
perkembangannya di masa mendatang, khususnya di bidang riset dan inovasi.  

Riset ilmiah dan inovasi memainkan peran yang sangat penting bagi kehidupan 
sebuah Perguruan Tinggi. Bahkan dapat dikatakan, setelah pembelajaran (teaching and 
learning), riset dan inovasi adalah roh sebuah Perguruan Tinggi dan pendidikan tinggi pada 
umumnya. Bahkan pembelajaran, riset, dan inovasi inilah yang menjadi misi utama 
universitas. Harapannya melalui riset dan inovasi ini perguruan tinggi memiliki relevansi 
sosial yang baik bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Ini pula yang kemudian di 
Indonesia tampaknya melahirkan kosep Tri Dharma perguruan Tinggi. 

Pada perkembangan lebih lanjut bahkan riset menjadi aktivitas utama sebuah 
lembaga pendidikan tinggi. Ini ditandai dengan kemunculan dan perkembangan jargon-
jargon baru Perguruan Tinggi, antara lain “universitas riset” (research university) dengan 
berbagai variannya. Perkembangan baru ini menggeser pandangan lama bahwa program 
pembelajaran merupakan pendorong aktivitas riset, untuk kemudian menjadi bahwa risetlah 
pendorong dan penopang kegiatan pembelajaran. Dengan kecenderungan baru ini, aktivitas 
pembelajaran tidak hanya di perguruan tinggi tetapi pada level di bawahnya, kini juga 
dianjurkan agar selalu didasarkan atas riset (research-informed teaching practice). 

Tidak sukar untuk memahami atau bahkan membenarkan tuntutan baru tadi. 
Pertama, kegiatan pendidikan dan pembelajaran secara umum merupakan upaya untuk 
menumbuhkan jiwa yang kritis (critical mind) pada para peserta didik. Riset merupakan 
aktivitas yang selalu diawali dengan perumusan masalah, dan karenanya pula 
mengajarkan, pikiran kritis. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “riset merupakan sarana 
pendidikan’’ (research is and education vehicle). Kedua, riset merupakan sarana menuju 
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pengetahuan dan kebenaran, karenanya tidak jarang sebuah riset memperkuat, 
menjelaskan lebih lanjut atau sebaliknya menolak, kebenaran yang dianggap mapan 
(established). Sejarah telah menunjukkan dengan baik bahwa sejumlah riset bersifat 
memapankan sebuah kebenaran atau setidaknya kenyakinan serta suatu kebenaran; 
sebaliknya sebagian lain meruntuhkannya. Kini setelah hasil riset-riset tersebut 
diaplikasikan, riset menunjukan bahwa dominasi manusia atas alam tidak dapat diteruskan 
tanpa pemenuhan persyaratan-persyaratan pendukungnya. Perguruan tinggi sebagai 
institusi pendidikan dan sekaligus riset senantiasa berada dalam “ketegangan akademik” ini, 
dan kerenanya konteks perkembangan ilmu pengetahuan harus senantiasa diperhatikan 
demi menjaga relevansi sosialnya. 

Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dibantah sangat membantu 
kehidupan umat manusia. Dampak positif kehadiran keduanya telah memungkinkan 
transformasi besar-besaran umat manusia, di sejumlah babak dan tempat sejarah, bahkan 
perubahan tersebut berlangsung sangat dramatis. Ini mungkin terjadi bukan saja lantaran 
ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak bagi praktik hidup manusia; melaikan 
lebih dari itu karena keduanya juga membawa dan mengajarkan serta nilai-nilai baru 
kepada penggunanya. Teknologi modern misalnya memungkinkan proses produksi 
berlangsung dalam tempo yang sangat cepat, sekaligus pada saat yang sama massif dari 
segi output yang dihasilkan. Terkondisikan dalam proses seperti ini, umat manusia pun 
mulai mengadopsi nilai-nilai “instansisme”. Nilai ini mungkin pada mulanya hanya dikenal 
dan dianut dalam dunia industri. Namun, ketika dunia industri menunjukkan kemampuan 
tadi, segera nilai yang coba dianut dan diserapkan pada sektor-sektor lain, tidak terkecuali, 
dunia pendidikan. Padahal belakangan terbukti bahwa tidak setiap nilai yang dibawa serta 
oleh temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa selaras 
dengan konteks tempat ia coba diadopsi. 

Globalisasi barulah satu di antara perubahan yang dipicu. Dan kenyataanya 
perubahan yang ditawarkan dan ditimbulkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah 
berhenti sampai di sini. Sukar kiranya untuk memprediksikan dimana atau kapan titik henti 
perubahan tersebut. Berdasar  
pembacaan trend perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer, dimana 
masa depan sebagai “masa depan yang ekstrem” (the extreme future). Disebut ekstrem, 
karena masa depan tampaknya merupakan era yang sama sekali jauh berbeda dari masa 
kini atau masa lalu, baik dari segi perspektif yang mendasari maupun temuan-temuan baru 
yang diajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disebut ekstrem juga karena tantangan dan 
konsekuensi-konsekuesi yang harus ditangung pun sama sekali berbeda dengan tantangan 
yang pernah muncul pada era sebelumnya. Perubahan ini pun tampaknya bukan akan 
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segera berhenti. Sebaliknya perkembangan ini diramalkan akan terus bergerak dengan titik 
henti yang tidak dapat diprediksikan dengan mudah. 
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Bab III. Rencana Aksi 2020-2024  
  3.1. Visi dan Misi  

Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki visi dan misi pendidikan dalam rangka  
menunjang tujuan pembangunan di bidang kesehatan, yaitu: Visi: 

Adapun visi Poltekkes Kemenkes Aceh adalah “Visi Poltekkes Kemenkes Aceh adalah 
“Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di tingkat Asia 
Tahun 2025” 

Center  of  Excellence  tersebut  dapat didefinisikan  sebagai  Perguruan Tinggi 
Kesehatan islami yang menjadi pusat studi manajemen Kebencanaan dan atau 
kewirausahaan serta atau kesehatan komunitas di bidang pendidikan vokasi dan profesi  
kesehatan di tingkat Asia. 
 Misi: 

 Misi Poltekkes Kemenkes Aceh disusun berdasarkan penjabaran dari Visi, yaitu: 
Misi Poltekkes Kemenkes Aceh disusun berdasarkan penjabaran dari Visi, yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya dukung Center of 
Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di tingkat Asia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil dan 
unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di tingkat Asia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, akuntabel, 
transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di tingkat 
Asia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 
IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 
vokasi dan profesi kesehatan di tingkat Asia. 

5. Meningkatkan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di tingkat 
Asia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam segala aktivitas civitas 
akademik.     



Rencana Kinerja Tahunan 2020 

16 
 

3.2. Tujuan dan Sasaran 
Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Tahun 2025, maka tujuan dan sasaran pendidikan dapat dijabarkan sebagai berikut: Tujuan: 
1. Tercapainya  peningkatan  kualitas  pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 
Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di tingkat Asia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil dan 
unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di tingkat Asia. 

3. Meningkatnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, akuntabel, 
transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di tingkat 
Asia. 

4. Tercapainya   peningkatan   sarana   dan   prasarana   yang   terstandar   untuk 
menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 
Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di tingkat Asia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal 
di tingkat Asia. 

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang berakhlaqul karimah 
dan terpeliharanya budaya aceh dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran: 

Adapun sasaran Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatnya rasio dosen terhadap mahasiswa sebesar 1 : 20 
2. Meningkatnya persentase serapan lulusan di pasar kerja < 1 tahun sebesar 35%  
3. Meningkatnya jumlah kegiatan pembinaan wilayah berkelanjutan sebanyak 3 wilayah 
4. Meningkatnya jumlah karya yang diusulkan mendapatkan HaKI sebanyak 21 buah 
5. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dipublikasikan sebanyak 50 judul 
6. Meningkatnya jumlah penelitian yang dihasilkan sebanyak 60 judul 
7. Meningkatnya persentase dosen tetap berkualifikasi S3 sebesar 5%, 
8. Meningkatnya persentase dosen yang berprestasi nasional dan internasional 

sebesar 3% 
9. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat sebesar 3.5 
10. Meningkatnya persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang 

mendapat bantuan dana pendidikan sebesar 3.5% 
11. Meningkatnya persentase kelulusan uji kompetensi sebesar 62% 
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12. Meningkatnya persentase mahasiswa yang berprestasi dan mendapat penghargaan 
nasional/internasional sebesar 2.5% 

13. Terwujudnya kinerja pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel 
dengan persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional sebesar 20.68% 
dan pendapatan PNBP sebesar Rp.17,1673,565,000,- 
 3.3. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 38 tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI pasal 2 dan pasal 4 
bahwa:  

a. Kedudukan  
Poltekkes Kemenkes Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPSDMK. Dalam melaksanakan 
tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris BPPSDMK, dan secara 
teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan.  
b. Tugas  
Poltekkes Kemenkes Aceh mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan 
Pendidikan Vokasi dan Profesi bidang kesehatan. 
c. Fungsi 

      Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekkes Kemenkes Aceh menyelenggarakan fungsi: 
1) Penyusunan rencana, program dan anggaran 
2) Pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi dan profesi bidang 

kesehatan 
3) Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 
4) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 
5) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika 
6) Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang 

kesehatan 
7) Pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan 
8) Pengelolaan sistem, data dan informasi 
9) Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat 
10) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Vokasi bidang 

kesehatan 
11) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekkes 
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Bab IV. Tahapan dan Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 
 
 

Perencanaan kinerja Tahunan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh disusun 
mengikuti pola siklus penyusunan anggaran yang berlaku dalam sistem anggaran 
pemerintah. Proses penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan 
secara botton up mulai dari prodi, jurusan, pusat maupun unit. Proses penyusunan 
tersebut dimulai sejak awal tahun 2020, selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaahan 
dengan   memperhatikan Rencana Strategis dan indikator Kinerja Utama (IKU) 
Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2020 serta berbagai perkembangan kebutuhan dan 
regulasi anggaran yang ada. Tahapan dan proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan 
Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut: 4.1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 1. Pengajuan Usulan RKA-KL 

Usulan program dan anggaran dilakukan secara button-up oleh masing-masing 
pengelola direktorat (Wadir, Kasubbag, Pusat, Unit, Urusan, dan pengelola keuangan), 
pengelola jurusan dan prodi. Pengajuan usulan RKA-KL dilakukan sebagai acuan 
dalam penyusunan pagu indikatif. Pengajuan usulan tersebut dilaksanakan mulai bulan 
Januari sampai Maret 2019. Saat usulan program dan anggaran disampaikan ke 
pengelola RKA-KL direktorat Poltekkes Kemenkes Aceh sudah disertai data dukung dan 
Term of Reference (TOR) kegiatan. 2. Penetapan Pagu Indikatif 

Setelah RKA-KL diusulkan, dilakukan telaahan dan kompilasi oleh tim pengelola 
RKA-KL direktorat Poltekkes Kemenkes Aceh, lalu diusulkan ke bagian Perencanaan 
dan Informasi (PI) Badan PPSDM Kesehatan untuk diproses menjadi pagu indikatif. 
Penetapan Pagu Indikatif dilakukan pada bulan Maret 2019. 3. Revieu Pagu Indikatif dan Penetapan Pagu Anggaran 

Pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk Poltekkes Kemenkes Aceh selanjutnya 
dilakukan telaahan dan revieu di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh oleh tim dari 
masing-masing jurusan dan direktorat Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai acuan untuk 
penetapan pagu anggaran. Kegiatan ini dilakukan pada bulan April 2019. 4. Revieu Pagu Anggaran 

Pagu anggaran yang telah ditetapkan, selanjutnya direvieu oleh Biro Perencanaan 
dan Anggaran Kemenkes RI, serta Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Revieu pagu 
anggaran dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019. 
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5. Penetapan Pagu Alokasi Anggaran 
Setelah dilakukan revieu pagu anggaran, kemudian dilakukan perbaikan sesuai 

dengan Catatan Hasil Review (CHR) Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Penetapan 
pagu alokasi anggaran dilaksanakan oleh Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI 
pada bulan September 2019. 6. Revieu RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran 

Pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan, direview kembali oleh tim perencana 
program Poltekkes Kemenkes Aceh, untuk dijadikan bahan review oleh Badan PPSDM 
Kesehatan, biro perencanaan dan anggaran Kemenkes RI dan Inspektort Jenderal 
Kemenkes. Setelah hasil perbaikan CHR pagu alokasi anggaran, dilanjutkan dengan 
revieu bersama direktorat jenderal anggaran Kementerian Keuangan RI pada bulan 
Oktober 2019. 7. Penetapan DIPA 

Setelah dilakukan review oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI, pagu 
alokasi anggaran Poltekkes Kemenkes Aceh yang telah disetujui oleh DJA Kemenkeu 
RI, ditetapkan menjadi DIPA petikan Poltekkes Kemenkes Aceh 2020. Penetapan DIPA 
petikan Poltekkes Kemenkes Aceh 2020 dilakukan pada bulan November 2019. 8. Penerimaan DIPA 

DIPA Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2020 diterima bulan Desember 2019 yang 
diserahkan oleh KPPN Provinsi Aceh. 

 4.2. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 
Sebelum Penetapan Kinerja tahun 2020 dilakukan, Direktur Poltekkes Kemenkes 

Aceh bersama dengan para pengelola direktorat (Wadir, Kasubbag, Pusat, Unit, Urusan, dan 
pengelola keuangan), pengelola jurusan dan prodi, melakukan evaluasi terhadap capaian 
kinerja tahun sebelumnya (2019) dan target tahun 2020 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 
Poltekkes Kemenkes Aceh periode 2020-2024, serta berbagai perkembangan kebutuhan 
dan regulasi yang ada baik bidang pendidikan, kesehatan maupun keuangan.  Setelah 
evaluasi dilakukan, direktur bersama pengelola menetapkan target-target kinerja/penetapan 
kinerja pada tahun 2020. Hasil penetapan kinerja Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2020 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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TABEL 4.1.   HASIL PENETAPAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES ACEH  TAHUN 2020 
 No Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja 
(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya rasio dosen terhadap mahasiswa  Rasio dosen 
terhadap mahasiswa 

1 : 20 

2. Meningkatnya serapan lulusan di pasar kerja < 1 
tahun  
 

Persentase serapan 
lulusan di pasar kerja 
< 1 tahun 

35% 

3. Meningkatnya kegiatan pembinaan wilayah 
berkelanjutan  

Jumlah kegiatan 
pembinaan wilayah 
berkelanjutan 

3 wilayah 
 

4. Meningkatnya karya yang diusulkan 
mendapatkan HaKI  

Jumlah perolehan 
haki 

21 buah 

5. Meningkatnya kegiatan penelitian yang 
dipublikasikan  

Jumlah kegiatan 
penelitian yang 
dipublikasikan 

50 judul 
 

6. Meningkatnya kegiatan penelitian  Jumlah kegiatan 
penelitian  

60 judul 

7. Meningkatnya dosen tetap berkualifikasi S3  Persentase dosen 
tetap berkualifikasi 
S3  

5% 
 

8. Meningkatnya dosen yang berprestasi nasional 
dan internasional  
 

Persentase dosen 
yang berprestasi 
nasional dan 
internasional 

3% 

9 Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat  Indeks kepuasan 
masyarakat 

3.5 

10 Meningkatnya mahasiswa dari masyarakat 
berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan 
dana pendidikan  
 

Persentase 
mahasiswa dari 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah yang 
mendapat bantuan 
dana pendidikan 

3.5% 
 

11 Meningkatnya kelulusan uji kompetensi  Persentase kelulusan 
uji kompetensi 

62% 
 

12 Meningkatnya mahasiswa yang berprestasi dan 
mendapat penghargaan nasional/internasional  

Persentase 
mahasiswa yang 
berprestasi dan 
mendapat 
penghargaan 
nasional/internasional 

2.5% 

13 Terwujudnya kinerja pengelolaan keuangan 
yang efektif, efisien dan akuntabel  

Persentase 
pendapatan PNBP 
terhadap biaya 
operasional 

20.68% 

  Pendapatan PNBP Rp.17,1673,565,000,- 

 
Hasil penetapan kinerja Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2020 tersebut di atas, 

selanjutnya dilakukan Perjanjian Kinerja antara Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh dengan 
Kepala BPPSDM Kesehatan Kemenkes RI pada akhir Desember 2019. Hasil perjanjian 
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kinerja Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2020 antara Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh 
dengan Kepala BPPSDM Kesehatan Kemenkes RI sebagaimana terlampir. 

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja,  
Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  atas  Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. Penetapan Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen 
pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya 
yang dikelolanya. 

Secara umum, tujuan penetapan perjanjian kinerja Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 
2020, antara lain: 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur 
dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh. 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dilingkungan 
Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh. 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan 
sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai   dasar dalam pemberian penghargaan 
(reward)  maupun sanksi (punishment). 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. 

5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).  
 4.3. Sosialisasi Proses dan Regulasi Rencana Anggaran Tahun 2020 
Penyusunan rencana anggaran dan kegiatan tahun 2020, diawali dengan 

sosialisasi proses dan regulasi anggaran tahun 2020. Sosialisasi dilakukan oleh direktur 
dan wakil direktur II kepada para pengelola direktorat (Wadir, Kasubbag, Pusat, Unit, 
Urusan, dan pengelola keuangan), pengelola jurusan dan prodi. Hal yang disosialisasikan 
menyangkut kebijakan anggaran, standar biaya masukan tahun 2020, Rencana strategis 
Poltekkes Kemenkes Aceh, visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh serta Penetapan 
Kinerja (PK) Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2020. 
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Bab V. Rencana Kinerja Tahun 2020 
 
 

Perencanaan kinerja tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh mengikuti pola 
penyusunan anggaran yang berlaku dalam system anggaran pemerintah. Proses 
penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan melalui proses bottom up 
mulai dari jurusan maupun masing-masing unit. Proses penyusunan tersebut dimulai sejak 
bulan Januari 2020, selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaahan dengan 
memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Aceh 2020 serta 
berbagai perkembangan kebutuhan dan regulasi anggaran yang ada. 

Berdasarkan hasil rapat kerja dan anggaran Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 
2020, ditetapkan rencana kinerja dan anggaran tahun 2209 sebagai berikut: TABEL 5.1                                RENCANA KINERJA POLTEKKES KEMENKES ACEH           TAHUN 2020 

 No Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Program/ Kegiatan Waktu Anggaran 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Meningkatnya 

rasio dosen 
terhadap 
mahasiswa  

Rasio dosen 
terhadap 
mahasiswa 

1 : 20 Pemetaan 
kebutuhan 
dosen pada 
seluruh prodi 

1 minggu - 

2. Meningkatnya 
serapan 
lulusan di 
pasar kerja < 1 
tahun  
 

Persentase 
serapan lulusan 
di pasar kerja < 1 
tahun 

35% Survei penelusuran lulusan (tracer study)  Up dating data lulusan pada ikatan alumni  Tindak lanjut hasil survei lulusan   Pengembangan kewirausahaan bagi lulusan  Penyediaan bursa kerja bagi lulusan 
 

3 bulan 
 
 
 
 
 
 

- 

3. Meningkatnya 
kegiatan 
pembinaan 
wilayah 
berkelanjutan  

Jumlah kegiatan 
pembinaan 
wilayah 
berkelanjutan 

3 wilayah 
 

Pelatihan pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat 1 bulan 1,034,499,
000,- 
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 Kerjasama lintas sektor untuk pengabdian masyarakat 
 

4. Meningkatnya 
karya yang 
diusulkan 
mendapatkan 
HaKI  

Jumlah 
perolehan haki 

21 buah Memfasilitasi dosen dalam perolehan HaKI  1 minggu - 

5. Meningkatnya 
kegiatan 
penelitian 
yang 
dipublikasikan  

Jumlah kegiatan 
penelitian yang 
dipublikasikan 

50 judul 
 

Datasering dari Poltekkes Sumber untuk pendampingan proses penyusunan dan submit jurnal  1 minggu - 

6. Meningkatnya 
kegiatan 
penelitian  

Jumlah kegiatan 
penelitian  

60 judul Pelaksanaan Pelatihan metodologi penelitian  Seleksi proposal penelitian oleh team reviewer yang berkompeten  1 bulan 1,862,600,
000,- 

7. Meningkatnya 
dosen tetap 
berkualifikasi 
S3  

Persentase 
dosen tetap 
berkualifikasi S3  
 
 

5% 
 

Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga pendidik (dosen) 
 

3 tahun Anggaran 
Melalui 

Puskatmutu 
Badan 

PPSDMK 
 

8. Meningkatnya 
dosen yang 
berprestasi 
nasional dan 
internasional  
 

Persentase 
dosen yang 
berprestasi 
nasional dan 
internasional 

3% Memfasilitasi dosen dalam event 
nasional/interna
sional 

1 bulan 17,170, 
000,- 

9 Meningkatnya 
indeks 
kepuasan 
masyarakat  

Indeks kepuasan 
masyarakat 

3.5 Survey kepuasaan pelanggan 
 

1 bulan - 

10 Meningkatnya 
mahasiswa 
dari 
masyarakat 
berpenghasila
n rendah yang 
mendapat 
bantuan dana 
pendidikan  

Persentase 
mahasiswa dari 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah yang 
mendapat 
bantuan dana 
pendidikan 

3.5% 
 

Penjajakan sumber funding 
1 bulan 505,000, 

000,- 



Rencana Kinerja Tahunan 2020 

24 
 

 
11 Meningkatnya 

kelulusan uji 
kompetensi  

Persentase 
kelulusan uji 
kompetensi 

62% 
 

Peningkatan kapasitas dosen dalam pembuatan soal uji kompetensi  Pelaksanaan try out uji kompetensi   Datasering dari Poltekkes Sumber untuk UKOM 
 

3 bulan - 

12 Meningkatnya 
mahasiswa 
yang 
berprestasi 
dan mendapat 
penghargaan 
nasional/intern
asional  

Persentase 
mahasiswa yang 
berprestasi dan 
mendapat 
penghargaan 
nasional/internasi
onal 

2.5% Memfasilitasi mahasiswa dalam event 
nasional/interna
sional 

1 bulan 298,060, 
000,- 

13 Terwujudnya 
kinerja 
pengelolaan 
keuangan 
yang efektif, 
efisien dan 
akuntabel  

Persentase 
pendapatan 
PNBP terhadap 
biaya operasional 

20.68% Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan  Pengembangan system akuntansi 1 bulan 627,950, 
000,- 

Pendapatan 
PNBP 

Rp.17,1673,56
5,000,- 

 
Berdasarkan Rencana Kinerja Poltekkes Kemenkes Aceh 2020 di atas selanjutnya 

dijabarkan rencana kerja Wadir I, II dan III sebagai berikut: 
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RENCANA KERJA TAHUN 2020 

WAKIL DIREKTUR I 
POLTEKKES KEMENKES ACEH 

 No Tujuan Sasaran Program Kegiatan PJ Uraian Indikator Target Uraian Indikator Satuan Target 1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan meningkatkan peran lembaga dalam menangani masalah teknologi kesehatan dan kemasyarakatan Penerapan kurikulum berbasis KKNI pada semua jurusan  Persentase mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai level KKNI yang dipersyaratkan 100% PBM Perkuliahan  Pertemuan 14 kali Semester 100% Kasubag ADAK PBM Bimbingan praktek laboratorium Pertemuan 14 kali Semester 100% Kasubag ADAK PBM Bimbingan praktek laboratorium/ lapangan/klinik Pertemuan 14 kali Semester 100% Kasubag ADAK Pengembangan professional pendidikan  KKL Terpadu  Terlaksananya KKL Terpadu mahasiswa Kegiatan 1 Kasubag ADAK Workshop pengembangan kurikulum  Menyelenggarakan workshop pengembangan kurikulum Terlaksananya Penerapan kurikulum berbasis KKNI Kegiatan 1 Kasubag ADAK Workshop penyusunan RPS  Menyelenggarakan workshop penyusunan RPS Tersusunnya RPS untuk seluruh mata kuliah Kegiatan 1 Kasubag ADAK   Peninjauan kurikulum institusional pada semua jurusan Persentase prodi yang terlibat dalam peninjauan kurikulum institusional 100% Pelaksanaan peninjauan kurikulum institusional secara periodik Monev pelaksanaan peninjauan kurikulum institusional Terlaksananya peninjauan kurikulum institusional pada semua jurusan Kegiatan 1 Kasubag ADAK   Meningkatnya jumlah lulusan yang berkualitas Persentase mahasiswa lulus tepat waktu 95% Pelaksanaan bimbingan akademik (PA)  Monev pelaksanaan bimbingan mahasiswa melalui buku bimbingan PA Terlaksananya bimbingan mahasiswa sesuai kebutuhan  Kali/ semester 4 Kasubag ADAK      Pelaksanaan wisuda Mengusulkan blangko ijazah bagi mahasiswa 100% mahasiswa yang memenuhi Kali/ semester 1 Kasubag ADAK 
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yang memenuhi syarat syarat dapat diusulkan     Persentase mahasiswa lulus Ujian  kompetens 62% Pelaksanaan program Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK) Monev pelaksanaan ujian PPK di semua jurusan Terlasananya ujian PPK di semua Jurusan Kali/ semester 1 Kasubag ADAK    Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3,25 60% Feed back hasil evaluasi (kuis, UTS dan UAS Memberikan pelatihan analisis soal bagi dosen Semua dosen membuat soal yang bermutu Kali/ semester 1 Kasubag ADAK       Memberikan reward bagi mahasiswa yang berprestasi Semua mahasiswa yang berprestasi Ranking I, II dan III pada semua prodi Kali/ semester 1 Kasubag ADAK   Meningkatnya pembelajaran berbasis e-learning  Persentase pembelajaran berbasis e-learning  35%  Peningkatan kapasitas dosen dalam pembelajaran berbasis e-learning  1. Menyelenggarakan workshop Virtual Learning Poltekkes (VILEP) 2. Menyelenggarakan sosialisasi Edmodo Terlasananya pembelajaran berbasis e-learning pada semua prodi Kegiatan 2 Kasubag ADAK   Meningkatnya kegiatan penelitian oleh dosen Jumlah kegiatan penelitian oleh dosen 60 judul  Peningkatan kapasitas dosen dalam kegiatan penelitian Melaksanakan sosialisasi kepada para dosen Terlaksananya kegiatan sosialisasi Kegiatan 1 Pusat Penelitan dan Pengabdian Masyarakat       Melaksanakan workshop metodologi penelitian Terlaksananya  workshop metodologi penelitian Kegiatan 1 Pusat Penelitan dan Pengabdian Masyarakat      Pelaksanaan Kegiatan penelitian Reviu proposal Terlaksananya presentasi proposal Dokumen 1 Pusat Penelitan dan Pengabmas       Reviu kemajuan Terlaksananya Dokumen 1 Pusat 
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hasil penelitian presentasi kemajuan hasil penelitian Penelitan dan Pengabdian Masyarakat       Reviu laporan hasil Terlaksananya presentasi laporan hasil Dokumen 1 Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat   Meningkatnya publikasi karya ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional Jumlah publikasi karya ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional Nilai 2.5 Publikasi karya ilmiah Mengusulkan karya ilmiah untuk dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi Terpublikasinya karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi Jurnal Nasional/ Internasi onal Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat   Meningkatnya jumlah pengabdian masyarakat  yang dilakukan oleh para dosen Persentase kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian 65% Sosialisasi panduan pengabdian masyarakat Melaksanakan sosialisasi kepada para dosen Terlaksananya kegiatan sosialisasi Kegiatan 1 Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat      Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Reviu proposal Terlaksananya presentasi proposal Dokumen 1 Pusat Penelitan dan Pengabdian Masyarakat       Reviu kemajuan hasil pengabdian masyarkat Terlaksananya Presentasi kemajuan hasil pengabdian masyarakat Dokumen 1 Pusat Penelitan dan Pengabdian Masyarakat       Reviu laporan hasil Terlaksananya presentasi laporan hasil Dokumen 1 Pusat Penelitan dan Pengabdian Masyarakat    Jumlah kegiatan pembinaan 3 wilayah kecamatan Pelaksanaan kegiatan Reviu laporan hasil Terlaksananya presentasi Dokumen 1 Pusat Penelitan 
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wilayah berkelanjutan pengabdian masyarakat terpadu  di 3 wilayah kecamatan  laporan hasil dan Pengabdian Masyarakat  Meningkatnya profesionalitas dan produktivitas pegawai   Meningkatnya mutu dosen Persentase dosen yang  profesional di bidangnya (bersertifikat pendidik)  85% Pembinaan BKD bagi dosen Pembinaan BKD bagi dosen oleh asesor Terkumpulnya laporan kinerja dosen (LKD) sesuai dengan jadwal Laporan / semester 1 Kasubag ADAK   Meningkatnya dosen yang berprestasi nasional dan internasional   Persentase dosen yang berprestasi nasional dan internasional 3% Pembinaan bakat dan minat dosen Fasilitasi pembinaan bakat dan minat dosen Inventarisir kegiatan dosen dalam berbagai event Laporan / tahun 1 Kasubag ADAK   Meningkatnya mutu tenaga kependidikan Persentase tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya melalui workshop/pelatihan 100%  Workshop/pelatihan bagi tenaga kependidikan Mengikutsertakan tenaga administrasi dalam workshop/ pelatihan Terbentuknya staf administrasi pendidikan yang memahami administrasi akademik Orang 60 Kasubag ADUM   Meningkatnya perolehan HaKI Jumlah karya yang diusulkan mendapatkan HaKI 21 buah Sosialisasi panduan HaKI dikalangan dosen dan tenaga kependidikan Mengusulkan hasil karya untuk mendapatkan HaKI Koleksi hasil karya yang memenuhi syarat Hasil Karya 17 buah Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  Meningkatnya kualitas proses pendidikan/ pembelajaran serta kualitas pelayanan yang Terselenggaranya Audit Mutu Internal (AMI) Jumlah laporan AMI/ prodi/ semester 1 buah Audit Mutu Internal (AMI) Melaksanakan kegiatan AMI Terlaksananya kegiatan AMI  Kegiatan AMI/ prodi/ semester 1 Pusat Penjaminan Mutu 
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berkesinambungan   Terselenggaranya analisis dan pengembangan SOP Persentase SOP yang  dianalisis dan dikembangkan dari semua Unit, Pusat, Urusan dan Jurusan 100% Analisis dan pengembangan SOP Melaksanakan analisis, perbaikan, dan pengusulan pengesahan SOP Semua SOP yang terkumpul telah dianalisis, direvisi dan diusulkan pengesahannya Kegiatan 1 Pusat Penjaminan Mutu   Peningkatan status akreditasi Persentase prodi dengan nilai akreditasi minimal B 21 prodi Workshop/ bimtek SPMI dan pendampingan akreditasi Melaksanakan Workshop/ bimtek SPMI dan pendampingan akreditasi atau mendelegasikan dosen dalam kegiatan SPMI di luar kampus  Adanya keikutsertaan dosen dalam kegiatan pengembangan SPMI baik secara internal maupun eksternal kampus Kegiatan 4 Pusat Penjaminan Mutu   Penguatan pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Persentase Data PDDIKTI masing-masing prodi terlaporkan tepat waktu dengan data yang valid 100% Peningkatan  keterampilan tim  dalam pelaporan PD-DIKTI Workshop Penguatan Operator PD-DIKTI  Pendelegasian operator PD-DIKTI pada workshop terkait  Kegiatan 2 Sisinfo dan IT   Penerbitan jurnal (Action Journal dan Nasuwakes) Jumlah masing-masing terbitan jurnal secara berkala  2 volume Peningkatan kapasitas redaksi jurnal Sosialisasi kepada dosen internal dan eksternal kampus Article submission Artikel/ volume 10 Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat   Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat  Indeks kepuasan masyarakat 3.5 Survey kepuasan masyarakat Melaksanakan survey kepuasan masyarakat Partisipasi seluruh katagori stakeholder Katagori stakeholder 6 Pusat Penjaminan Mutu 
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RENCANA KERJA TAHUN 2020 

WAKIL DIREKTUR II 
POLTEKKES KEMENKES ACEH 

 No Tujuan Sasaran Program Kegiatan PJ  Uraian Indikator Target Uraian Indikator Satuan Target 1 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta efisiensi dan efektivitas operasional keuangan.  Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 20.68% Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pembentukan Pokja Anggaran Layanan Pengadaan Pokja 3 ULP    Jumlah pendapatan  PNBP Rp.17,1673,565,000,- Percepatan belanja modal gedung Pengadaan belanja modal Layanan lelang modal gedung Paket 6 ULP      Percepatan belanja modal ABBM Pengadaan belanja barang dengan e-katalog Layanan pengadaan barang ABBM Paket 12 ULP      Percepatan belanja barang Penetapan pagu anggaran per Unit Kerja Workshop Bedah DIPA Unit Kerja 12 Urusan Perencanaan       Pengelolaan Anggaran Workshop BPP BPP 12 Urusan Keuangan 2 Meningkatnya kualitas proses pendidikan/pembelajaran serta kualitas pelayanan yang berkesinambungan.  Tercukupinya kebutuhan Dosen Rasio dosen  terhadap mahasiswa 1 : 20 Perencanaan pengadaan dosen Workshop kepegawaian Usulan bezzeting Kegiatan 1 Kasubbag ADUM Tercukupinya kebutuhan tenaga kependidikan Rasio tenaga kependidikan terhadap mahasiswa  1 : 30 Perencanaan redistribusi tenaga kependidikan Workshop kepegawaian Usulan redistribusi Kegiatan 1 Kasubbag ADUM Perencanaan pengadaan Workshop kepegawaian Usulan bezzeting Kegiatan 1 Kasubbag ADUM 
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tendik   Terpenuhinya standar prasarana Rasio ruang kelas terhadap jumlah mahasiswa 1:40 100% Pemeliharaan dan perbaikan gedung layanan pendidikan Pemeliharaan dan perbaikan ruang kelas, laboratorium, gedung perpustakaan, auditorium dan gedung layanan pendidikan Jumlah gedung per Unit Kerja dipelihara Unit kerja 12 Urusan Umum    Jumlah Laboratorium per Jurusan/Prodi 100%    Jumlah gedung Perpustakaan per Jurusan/Prodi 100%      Pembangunan gedung layanan pendidikan Pengadaan gedung layanan pendidikan JUmlah gedung layanan Paket 6 Urusan Umum   Terpenuhinya standar sarana Persentase ABBM dan Spesifikasi ABBM per Jurusan/Prodi 80% Pemeliharaan dan perbaikan Pemeliharaan dan perbaikan Jumlah ABBM per Unit Kerja dipelihara Unit Kerja 12 Unit Laboratorium      Pengadaan ABBM Pembelian ABBM Jumlah ABBM Per Unit Kerja Unit Kerja 12 Unit Laboratorium    Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Akuntabel WTP Peningkatan kualitas pengelolaan anngaran Audit oleh KAP Audit laporan keuangan Kegiatan 1 Urusan Akuntansi & Pelaporan       Pembinaan, pemeriksaan dan reviu  Audit Kegiatan 4 SPI 
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      Pengendalian Gratifikasi Pencatatan da dan  pelaporan gratifikasi Kegiatan 4 UPG    Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Akuntabel WTP Peningkatan kualitas pengelolaan anngaran Audit oleh KAP Audit laporan keuangan Kegiatan 1 Urusan Akuntansi & Pelaporan 3 Meningkatnya profesionalitas dan produktivitas pegawai  Tercukupinya kebutuhan dosen berkualifikasi S3  Persentase dosen berkualifikasi S3 5% Pendidikan lanjut Tugas belajar Jumlah dosen S3 Orang 13 Kasubbag ADUM Pengadaan Dosen Pengadaan CPNS dosen Jumlah CPNS dosen Orang 13 Kasubbag ADUM Dosen S2 dengan JFT dosen Jumlah dosen JFT 150 (kumulatif) Peningkatan jabatan fungsional tertentu dosen Pengangkatan kedalam JFT dosen Jumlah dosen JFT Orang 15 Kasubbag ADUM 
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RENCANA KERJA TAHUN 2020 

WAKIL DIREKTUR III 
POLTEKKES KEMENKES ACEH 

 No Tujuan Sasaran Program Kegiatan PJ Uraian Indikator Target Uraian Indikator Satuan Target 1 Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan meningkatkan peran lembaga dalam menangani masalah teknologi kesehatan dan kemasyarakatan  Peningkatan mutu lulusan sebagai output pendidikan  Persentase serapan lulusan di pasar kerja < 1 tahun  35% Promosi Lulusan Promosi lulusan kepada stake holder Jumlah kegiatan promosi lulusan kegiatan 5 Kasubbag. Kemahasiswaan    Jumlah instansi yang memesan lulusan untuk bekerja  35 Program kerjasama Kerjasama penggunaan lulusan MoU untuk penempatan kerja MoU 30 Urusan Kerjasama    Tingkat kepuasan pengguna lulusan 3.5 Tracer study alumni Hasil evaluasi lulusan oleh stakeholder Jumlah stakeholder yang berpartisipasi dalam tracer study alumni Stakeholder 125 Urusan Kemahasiswaan   Peningkatan mutu pembinaan kegiatan mahasiswa Persentase peningkatan jumlah pendaftaran mahasiswa baru 20% Promosi kampus Promosi kampus ke SMA/MA/ Sederajat Jumlah SMA/MA/ Sederajat Sekolah 70 Urusan Kemahasiswaan Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional/internasional 2.5% Program kegiatan Nasional Pendelegasian mahasiswa berprestasi pada ajang nasional Capaian prestasi  Sertifikat/ thropi 40 Urusan Kemahasiswaan   Pengembangan kerjasama dengan pemerintah, Jumlah kemitraan dengan asosiasi pendidikan sesuai rumpun keilmuan  10 Kerjasama dengan asosiasi pendidikan MoU dengan asosiasi pendidikan Jumlah MoU dengan asosiasi pendidikan  MoU 6 Urusan Kerjasama 
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industri dan perguruan tinggi dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Jumlah kemitraan dengan organisasi profesi sesuai rumpun keilmuan  10 Kerjasama dengan organisasi profesi MoU dengan organisasi Profesi Jumlah MoU dengan organisasi profesi  MoU 6 Urusan Kerjasama Jumlah kemitraan dengan Pemerintah Daerah baik Propinsi/Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas fungsi Politeknik Kesehatan  50 Kerjasama dengan Pemerintah Daerah baik Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan MoU Pemerintah Daerah baik Propinsi/Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah MoU dengan Pemerintah Daerah baik Propinsi/Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan MoU 45 Urusan Kerjasama Jumlah kemitraan dengan Perguruan Tinggi Pemerintah/Swasta baik Nasional maupun Internasional  25 Kerjasama dengan perguruan tinggi Pemerintah/Swasta Adanya MoU dengan perguruan tinggi Pemerintah/Swasta Jumlah MoU dengan perguruan tinggi Pemerintah/Swasta  MoU 15 Urusan Kerjasama Jumlah kemitraan dengan perusahaan atau industri untuk pencarian dan rekrutmen lulusan  35     Kerjasama dengan perusahaan Adanya MoU dengan perusahaan Jumlah MoU dengan perusahaan  MoU 15 Urusan Kerjasama 2 Meningkatnya kualitas proses pendidikan/ pembelajaran serta kualitas pelayanan yang berkesinambungan  Peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran Persentase peningkatan jumlah koleksi perpustakaan sesuai standar ABBM  50% Pengadaan buku baru dan sumber referensi lainnya yang relevan Pembelian buku baru dan sumber referensi lainnya yang relevan Realisasi buku baru dan sumber referensi lainnya yang relevan Eksemplar 300 Unit Perpustakaan   Peningkatan mutu layanan yang berorientasi Persentase lulusan beragama islam mampu membaca alqur’an 100% PPAKI Pembinaan kemampuan baca alqur’an bagi mahasiswa Keikutsertaan mahasiswa Tk I semua jurusan pada PPAKI Jurusan 6 Kasubbag Kemahasiswaan 
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nilai keislaman   Peningkatan kesejahteraan mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat 3.5% Bantuan Dana Gakin  Penelusuran data sosial ekonomi mahasiswa Laporan hasil penelusuran data sosial ekonomi mahasiswa per semester Jurusan 6 Kasubbag Kemahasiswaan 
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 Bab VI. Penutup 
 
 
 

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 ini merupakan komitmen Poltekkes 
Kemenkes Aceh dalam penyelenggaraan tata kelola yang baik (good governance) 
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Poltekkes Kemenkes 
Aceh merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 
rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh institusi melalui berbagai kegiatan 
tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi institusi untuk mencapai 
sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan. 

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi 
dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan 
mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya Poltekkes Kemenkes Aceh 
dalam rangka merencanakan kegiatan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 
Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran 
yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiens yang dapat dicapai, 
kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan. 

Dengan tersusunnya Dokumen RKT ini, diharapkan dapat memberikan 
gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan 
yang akan dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Aceh pada Tahun 2020. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


