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KATA PENGANTAR 
 

 

 
Laporan Kinerja (LKj) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang TA 
2021  merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan seluruh 
kegiatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi selama kurun 
waktu satu tahun yaitu 2021  

Laporan Kinerja ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan 
dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasar pada 
sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki 
secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan 
informasi berbagai pihak yang berkepentingan. 

Acuan program dan kegiatan yang diuraikan dalam laporan kinerja ini bersumber dari 
Renstra Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2021-2024, khususnya difokuskan 
kepada Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh direktur dengan Kepala 
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
(BPPSDM tahun 2021)  

Penyusunan LKj tahun 2021 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam 
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi 
pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya 

dalam pengelolaan sumber daya dan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 
Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Maka merujuk peraturan tersebut, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 
Semarang sebagai sebuah instansi pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam 
memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan professional dan sesuai dengan visi “Menjadi 
Institusi Pendidikan Tinggi Yang Menghasilkan Tenaga Kesehatan Berbasis Kearifan 
Lokal dan Diakui Internasional tahun 2025”, berkewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan 
dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) 

Penyusunan LKj Poltekkes Kemenkes Semarang Tahun 2021 ini menyajikan 
gambaran tentang pencapaian kinerja Poltekkes Kemenkes Semarang selama Tahun 
2021, yaitu keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 
tahun 2019 guna mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 
Renstra tahun 2021-2024.  

Dalam Laporan Kinerja tahun 2021 ini disajikan program, kegiatan dan anggaran yang 
telah dilaksanakan. Poltekkes Kemenkes Semarang mempunyai komitmen yang jelas 
dalam mengembangkan sistem akuntabilitas yang merupakan tindak lanjut dari 



  

Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Perwujudan nyata 
komitmen untuk akuntabilitas dan transparansi tampak dari dukungan yang diberikan 
oleh seluruh unsur di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang sehingga tersusun 
laporan kinerja i tahun 2021 ini. 

Laporan Kinerja ini telah diaudit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang 
menjalankan fungsi pengawasan di seluruh jurusan, bagian, pusat, unit dan layanan 
pengadaan barang dan jasa di Poltekkes Kemenkes Semarang. 

Hasil audit SPI dan Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Semarang merupakan 
masukan dan perbaikan dalam menyusun program dan kegiatan Poltekkes Kemenkes 
tahun 2021. 

Akhir kata, kami berharap agar seluruh unsur di Poltekkes Kemenkes Semarang 
senantiasa meningkatkan kinerja yang berbasis pada prinsip-prinsip transparansi, 
partisipatif dan akuntabel sehingga terwujud tata kelola yang semakin baik. 

 

Semarang, 31 Desember 2021 

Direktur 

 

Marsum.BE.S.Pd. MHP 
NIP. 196307271984031001 

  



  

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja  (LAKIN)  merupakan bagian dari siklus Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari perencanaan, 

perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja 

dan reviu dan evaluasi kinerja. LKj menjadi salah satu bagian dalam pelaporan kinerja. 

LKj Poltekkes Kemenkes Semarang TA 2021 berisi informasi akuntabilitas kinerja 

selama tahun 2021 dan menjadi  pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang TA 2021 

Dokumen perencanaan yang mendasari laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2021 ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2021 – 2024 yang ditetapkan 

dengan Edaran Menteri PPN/ BappenasNo. B.899/M.PPN/Ses/PP.03.02/12/2019 

tanggal 20 Desember 2019 

2. Perjanjian Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang 

3. Rencana Induk Pengembangan atau Renstra Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Semarang Tahun 2021-2024 dan 

4. Laporan pelaksanaan program atau laporan tahunan Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Semarang serta DIPA Tahun anggaran 2021. 

 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang 

telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Semarang Tahun 2021,  terdiri dari 13 (Tiga Belas) Sasaran  Program dengan 16 

indikator capaian yaitu : 

NO Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Rasio dosen terhadap mahasiswa Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 25 

2 Serapan lulusan < 1 Tahun Persentase serapan lulusan di 

pasar kerja kurang  

dari 1 tahun 

56,4% 

3 Pembinaan wilayah berkelanjutan Jumlah kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berbasis 

wilayah dalam 1 tahun 

34 



  

4 Karya yang diusulkan mendapat 

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 

Karya yang diusulkan mendapat 

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 

192 

5 Penelitian yang dipublikasikan Penelitian yang dipublikasikan 190 

6 Jumlah penelitian yang dihasilkan Jumlah kegiatan penelitian yang 

dilakukan dosen dalam 1 tahun 

133 

7 Presentase dosen berkualifikasi 

S3 

Presentase dosen berkualifikasi S3 10% 

8 Dosen yang berprestasi nasional 

dan internasional 

Dosen yang berprestasi nasional 

dan internasional 

40 

9 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 3,6 

10 Presentase mahasiswa dari 

masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Presentase mahasiswa dari 

masyarakat berpenghasilan rendah 

yang mendapat bantuan dana 

pendidikan 

20% 

11 Meningkatnya kelulusan uji 

kompetensi 

Presentase kelulusan uji 

kompetensi 

85% 

12 Prestasi mahasiswa yang 

mendapatkan penghargaan 

nasional dan internasional 

Prestasi mahasiswa yang 

mendapatkan penghargaan 

internasional, nasional dan regional 

(Provinsi/Kabupaten/Kota)  

29 

13 Kinerja pengelolaan keuangan 

efektif, efisien, akuntabel 

Presentase Pendapatan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) terhadap biaya 

operasional 

60% 

  Jumlah Pendapatan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) (dalam Rupiah) 

100.000.000.

000 

  Realisasi pendapatan dari 

optimalisasi aset khusus satker 

Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Dalam Rupiah) 

4.000.000.00

0 

  Persentase penyelesaian 

modernisasi pengelolaan keuangan 

BLU (Khusus satker PKBLU) 

125% 

 

Dari sisi anggaran, di mana pagu anggaran Politeknik Kesehatan Semarang 

Rp. 260.459.587.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh 

Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh  Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp.  

256.725.832.891 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima 



  

Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu 

Rupiah) 

 

Persentase pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut 

: 

NO Sasaran Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

(1) (2) (3) (4) (5)  

1 Rasio dosen terhadap 

mahasiswa 

Rasio dosen dan 

mahasiswa 

1 : 25 1 : 27 92 

2 Serapan lulusan < 1 Tahun Persentase serapan 

lulusan di pasar kerja 

kurang  

dari 1 tahun 

56,4% 51,87% 92 

3 Pembinaan wilayah 

berkelanjutan 

Jumlah kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat berbasis 

wilayah dalam 1 

tahun 

34 34 100 

4 Karya yang diusulkan 

mendapat Hak Kekayaan 

Intelektual (HAKI) 

Karya yang diusulkan 

mendapat Hak 

Kekayaan Intelektual 

(HAKI) 

192 173 90,1 

5 Penelitian yang 

dipublikasikan 

Penelitian yang 

dipublikasikan 

190 233 122,6 

6 Jumlah penelitian yang 

dihasilkan 

Jumlah kegiatan 

penelitian yang 

dilakukan dosen 

dalam 1 tahun 

133 153 115 

7 Presentase dosen 

berkualifikasi S3 

Presentase dosen 

berkualifikasi S3 

10% 10% 100 

8 Dosen yang berprestasi 

nasional dan internasional 

Dosen yang 

berprestasi nasional 

dan internasional 

40 118 295 

9 Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

3,6 3,6 100 



  

10 Presentase mahasiswa dari 

masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Presentase 

mahasiswa dari 

masyarakat 

berpenghasilan 

rendah yang 

mendapat bantuan 

dana pendidikan 

20% 24,59% 120 

11 Meningkatnya kelulusan uji 

kompetensi 

Presentase kelulusan 

uji kompetensi 

85% 98,58% 115 

12 Prestasi mahasiswa yang 

mendapatkan penghargaan 

nasional dan internasional 

Prestasi mahasiswa 

yang mendapatkan 

penghargaan 

internasional, 

nasional dan regional 

(Provinsi/Kabupaten/

Kota)  

29 74 255 

13 Kinerja pengelolaan 

keuangan efektif, efisien, 

akuntabel 

Presentase 

Pendapatan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) 

terhadap biaya 

operasional 

60% 69,26% 115 

  Jumlah Pendapatan 

Negara Bukan Pajak 

(PNBP) (dalam 

Rupiah) 

100.000.000.000 125.902.770.

240 

125 

  Realisasi pendapatan 

dari optimalisasi aset 

khusus satker 

Pengelolaan 

Keuangan Badan 

Layanan Umum 

(Dalam Rupiah) 

4.000.000.000 3.332.296.36

6 

83 

  Persentase 

penyelesaian 

modernisasi 

pengelolaan 

keuangan BLU 

(Khusus satker 

PKBLU) 

125% 220% 176 

 



  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Pendahuluan  

Pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan tinggi akan 

memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya 

meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan 

iptek dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi 

serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi 

oleh masyarakat. 

Poltekkes Kemenkes Semarang memberikan kontribusi pada 

pembangunan sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan bagi calon 

tenaga kesehatan baik itu D III, D IV, Profesi dan Magister Terapan Kesehatan. 

Poltekkes Semarang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan 

Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan selaku pengguna 

anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban APBN 

kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan laporan kinerja kepada 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang 

disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dimana dalam rangka 

pertanggungjawaban APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun 

dan menyajikan Laporan Keuangan (LK) dan Laporan  Kinerja (Lakin).  

  Selain itu Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan 

pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung 

jawab.  



  

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) Poltekkes 

Kemenkes Semarang TA 2021 merupakan sarana untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban kinerja kepada Menteri Kesehatan dan seluruh 

pemangku kepentingan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan, baik yang 

terkait langsung maupun tidak langsung sekaligus menyampaikan proses 

pencapaian hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan 

strategi keberhasilan selama kurun waktu tahun 2021 yang dapat dijadikan 

lesson learn pada perencanaan strategis tahun kedepan.  

Selain itu laporan ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas 

kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis yang tertuang pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2024. 

a. Maksud 

Maksud dari disusunnya laporan kinerja Poltekkes Kemenkes 

Semarang adalah  menyampaikan informasi tentang pencapaian target 

indikator kinerja kegiatan yang dimaksudkan untuk:  

a) Peningkatan akuntabilitas kinerja  

b) Umpan balik peningkatan kinerja  

c) Peningkatan perencanaan program, kegiatan dan perencanaan 

organisasi  

d) Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat  

e) Pemahaman dan penilaian pencapaian kinerja dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawab  

f) Menjadikan Poltekkes Semarang lebih akuntabel sehingga 

penyelenggaraan organisasi lebih efisien, efektif dan responsif terhadap 

masyarakat dan lingkungannya.  

b. Tujuan 



  

Penyusunan laporan kinerja TA 2021  bertujuan untuk memberikan 

informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai 

upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.  

Adapun tujuan khusus penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk:  

a) Menyampaikan pernyataan dari perjanjian kinerja  

b) Menjelaskan hasil dari kinerja yang telah ditetapkan  

c) Mengevaluasi perencanaan program, kegiatan dan perencanaan 

organisasi  

d) Menjelaskan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

Poltekkes Kemenkes Semarang 

e) Menjelaskan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab  

f) Menjelaskan kinerja yang lebih akuntabel, agar penyelenggaraan 

organisasi lebih efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan 

lingkungannya. 

c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi  

a. Kedudukan  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan no 71 tahun 2020 

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di 

lingkungan Kementerian Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Semarang 

adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan RI yang berada 

di bawah pembinaan dan bertanggung jawab langsung dan secara 

tidak langsung secara teknis administratif kepada Kepala Badan 

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan). 

Sedangkan pembinaan mutu pendidikan sesuai dengan Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina 

penyelenggaraan Program Studi  pada Politeknik Kesehatan 

Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Direktur Poltekkes 



  

Kemenkes Semarang  melaksanakan tugas sehari-hari secara teknik 

fungsional berada dalam pembinaan Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan 

b. Tugas Pokok  

Dalam menjalankan tugasnya Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Semarang menyelenggarakan fungsinya yang mengacu kepada tugas 

dan fungsi dari Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 

Badan PPSDMK  yang mengacu pada Permenkes no. 71 tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan 

Kementerian Kesehatan yaitu: 

1. Poltekkes Kemenkes mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan. 

2. Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat 

menyelenggarakan Pendidikan Profesi setelah memenuhi 

persyaratan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-

undangan. 

c. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, Poltekkes Kemenkes 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran; 

b. Pelaksanaan dan pengembangan PendidikanVokasi bidang 

kesehatan; 

c. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi;  

d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 

e. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; 

f. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraanPendidikan 

Vokasi bidang kesehatan; 

g. Pelaksanaan kerja sama di bidang PendidikanVokasi bidang 

kesehatan; 

h. Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan danalumni; 

i. Pengelolaan sistem, data, dan informasi; 



  

j. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; 

k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 

l. Pelaksanaan urusan administrasi Poltekkes Kemenkes 

Selain menyelenggarakan fungsi di atas, Poltekkes Kemenkes 

dapat melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi 

setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan  

      Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

Poltekkes Kemenkes Semarang membentuk suatu manajemen yang 

terdiri atas: 

1. Direktur 

Direktur Politeknik Kesehatan mempunyai tugas 

memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan tugas 

administrasi serta hubungan dengan lingkungannya 

2. Wakil Direktur 

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu 

oleh 3 (Tiga) orang Wakil Direktur yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur. 

Wakil Direktur terdiri atas: 

1) Wakil Direktur bidang akademik, selanjutnya disebut Wakil 

Direktur I yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam 

memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

2) Wakil Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, 

selanjutnya disebut Wakil Direktur II mempunyai tugas 

membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di 

bidang administrasi umum dan keuangan 

3) Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut 

Wadir Direktur III mempunyai tugas membantu tugas 

membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di 

bidang pembinaan dan layanan mahasiswa 



  

3. Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di 

lingkungan Politeknik Kesehatan yang bersangkutan dan 

mempunyai tugas pokok: 

1) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan 

pengembangan Politeknik Kesehatan 

2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan 

pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas 

akademika 

3) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan 

program pendidikan, penelitian dan pemberian pelayanan 

kepada masyarakat 

4) memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan 

dan belanja Politeknik yang diajukan oleh pimpinan Politeknik 

5) Menilai pertanggungjawaban pimpinan Politeknik atas 

pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan 

6) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada 

Politeknik Kesehatan 

7) Memberikan pertimbangan kepada badan penyelenggara 

pendidikan tinggi Politeknik Kesehatan berkenaan dengan 

calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur 

Politeknik Kesehatan 

8) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas 

akademika 

4. Kepala Bagian 

Menerima tugas dari Direktur / Wakil Direktur dalam 

menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan 

mengawasi kegiatan  

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan memberi 

petunjuk dan motivasi kepada Kepala Sub. Bagian sesuai 

dengan tugas pokoknya. 

b. Mengawasi pelaksanaan tugas seluruh staf yang berada 

dibawahnya  



  

c. Mengolah dan meneliti data temuan bawahan yang telah 

dianalisis oleh atasan untuk ditindak lanjuti. 

d. Menghimpun informasi atau laporan kebutuhan dari satuan 

kerja untuk dimasukan dalam rencana tahunan dan lima 

tahunan. 

e. Mengkoordinasikan penyusunan usulan RKAKL dan 

mengkonsultasikannya serta menghimpun hasil 

pembahasannya. 

f. Memeriksa himpunan informasi dan laporan yang akan 

diajukan kepada atasan atau yang diminta oleh masyarakat. 

g. Meneliti dan mengkonsultasikan konsep surat, edaran dan 

ketentuan serta melaksanakan tugas lain untuk dan dari 

atasan. 

h. Meneliti laporan dan konsep perencanaan sesuai dengan 

petunjuk atasan dan masukan dari bawahan. 

i. Mengadakan rapat berkala setiap akhir bulan  

5. Sub Bagian Administrasi Akademik adalah unsur pembantu 

pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan 

system informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada direktur dan pembinaan sehari-hari oleh 

Pembantu Direktur I, mempunyai tugas memberikan layanan di 

bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, kerjasama, 

registrasi, perencanaan dan system informasi 

6. Koordinator  Substansi Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan 

Kerjasama 

a. Merumuskan program kegiatan pada bidang kerja sama, 

baik dalam negeri maupun luar negeri 

b. Menyusun program kegiatan pada bidang administrasi 

kemahasiswaan, dan alumni 

c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bidang kerja 

sama, administrasi kemahasiswaan, dan alumni 



  

d. Mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi 

penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang masing-

masing 

e. Merintis, mengoordinasikan, dan mengembangkan 

pelaksanaan program kerja sama nasional dan internasional 

f. Mengelola keseluruhan kegiatan kemahasiswaan dan 

kesejahteraan mahasiswa 

g. Menyiapkan data statistik kemahasiswaan untuk evaluasi 

h. Membantu kelancaran penyelenggaraan akademik 

khususnya dalam pelaksanaan administrasi kemahasiswaan 

dan alumni 

i. Melaporkan kegiatan pada bidang kerja sama, administrasi 

kemahasiswaan, dan alumni sebagai pertanggungjawaban 

7. Koordinator  Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara 

Tugas Umum Sub bagian Barang Milik 

Negara Berdasarkan OTK adalah mempunyai tugas melakukan 

urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik 

negara 

8. Koordinator  Substansi Administrasi Kepegawaian dan Umum 

adalah unsur pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan dan 

kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh 

pembantu direktur II, mempunyai tugas melakukan urusan 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan di lingkungan Politeknik Kesehatan 

9. Jurusan 

1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang 

melaksanakan pendidikan professional dalam sebagian atau 

satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian 

tertentu 

2) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang dipilih di 

antara kelompok dosen dan bertanggung jawab langsung 

terhadap direktur 



  

3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu 

oleh Sekretaris jurusan yang dipilih di antara kelompok dosen 

10. Pusat 

11. Unit Penunjang 

12. Dewan Pengawas 

Gambar 1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja  

Poltekkes Kemenkes Semarang Tahun 2021 

 

B. Sumber Daya 

a) Sumberdaya Manusia 

1. Dosen 

Dosen di Poltekkes Semarang berjumlah 369 orang terdiri dari 

dosen tetap dan tidak tetap. Dosen tetap sebanyak 357 (97%) dan 

dosen tidak tetap sebanyak 12 (3%). 



  

 

 

Dari dosen yang berjumlah 369, yang sudah teregistrasi dan 

mempunyai NIDN sebanyak 346 orang (94%), NIDK sebanyak 18 orang 

(5%) terdiri dari 6 orang dosen tetap dan 12 orang dosen tidak tetap dan 

NUP sebanyak 5 orang (1%). 

NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian 

untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi 

pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi lain. NIDK adalah 

nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang 

diangkat oleh perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kinerja, 

sedangkan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh kementerian 

untuk dosen, instruktur dan tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan 

NIDN atau NIDK. 

Dosen Tetap
97%

DTT
3%

Status

Dosen Tetap DTT



  

 

 

Sebanyak 91% atau 355 orang dosen yang dimiliki Poltekkes 

Kemenkes Semarang mempunyai tingkat pendidikan setingkat S2, 

terdiri dari dosen tetap 323 orang, 12 orang dosen tidak tetap dan 9% 

atau sebanyak 34 orang berpendidikan S3. 

 

 

  

 

2. Tenaga Kependidikan 

94%

5% 1%

Registrasi

NIDN NIDK NUP

91%

9%

Tingkat Pendidikan

S2 S3



  

Selain dosen, di Poltekkes Semarang juga mempunyai tenaga 

kependidikan yang memadai dan professional berjumlah 269 orang. Dari 

jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan kurang dari DIII sebanyak 

47 orang (18%), DIII sebanyak 55 orang (20%), DIV sebanyak 48 orang 

(18%), S1 sebanyak 83 orang (31%) dan S2 sebanyak 36 orang (31%). 

 

 

 

3. Program Studi 

Poltekkes Kemenkes Semarang mempunyai 32 program studi 

yang telah terakreditasi. Jumlah prodi yang terakreditasi A sebanyak 15 

(47%) dan yang terakreditasi B sebanyak 17 (53%) 

 

4. Mahasiswa 

< D3
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D4
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S1
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Jumlah mahasiswa pada tahun 2021 sebanyak 9.466 oran 

tersebar pada 34 program studi. Sebaran mahasiswa pada program 

studi dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

Dari tahun 2019 sampai dengan 2021, jumlah mahasiswa 

mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah mahasiswa ini dengan 

sendirinya meningkatkan pendapatan yang diterima oleh Poltekkes 

Kemenkes Semarang yang merupakan satker BLU. 

Peningkatan jumlah mahasiswa pada tiga tahun terakhir dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

b) Sumberdaya Pembiayaan 
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1. Pendapatan 

Sebagai satker Badan Layanan Umum, Poltekkes Kemenkes 

Semarang mempunyai wewenang untuk mengelola pendapatan yang 

diterima tanpa harus disetor terlebih dahulu kepada Negara. 

Pendapatan yang dikelola sebagian berasal dari mahasiswa, 

optimalisasi aset yang dimiliki dan sumber-sumber pendapatan lain yang 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

 

Dari total pendapatan sebesar Rp. 125.902.770.244, SPP 

mahasiswa merupakan bagian terbesar dari penerimaan pendapatan 

yaitu sebesar Rp. 111.741.862.829.  

Pendapatan satker pada tiga tahun terakhir dari tahun 2019 

sampai dengan 2021 dapat dilihat pada gambar berikut: 

89%

2%0%1%4%0%0%1%0%1%0%0%0%0%0%2%0%

Jenis Pendapatan

SPP

Bunga Deposito

Jasa Giro/Bunga Bank

Sipenmaru

Seragam

Sewa ATM

Pendapatan Klinik

Denda

Matrikulasi

Jaket Almamater

Sewa Guest House



  

 

 

2. Sumber Pembiayaan 

Sumber pembiayaan pada tahun 2021 berasal dari Anggaraan 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Belanja Non 

Pajak (PNBP). Alokasi dana  untuk Poltekkes Kemenkes Semarang 

pada DIPA awal per tanggal 23 November 2020 dengan nomor : DIPA-

024.12.2.632242/2021  sebesar Rp. 203.244.433.000,- (Dua Ratus Tiga 

Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga 

Ribu Rupiah) dengan sumber dana dibagi  2 yaitu Rupiah Murni sebesar 

Rp. 130.744.433.000,- dan PNBP  TA berjalan sebesar Rp. 

72.500.000.000,-  

Pada tahun 2021 dilakukan 10 (Sepuluh) kali revisi DIPA 

dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Kementerian 

Keuangan dan penyesuaian percepatan kegiatan dan adanya pandemi 

covid-19 yang menyebabkan adanya perubahan akun belanja di 

sesuaikan dengan kebutuhan dalam penanggulangan Covid-19 

1. Revisi DIPA ke-1 dilakukan di tanggal 20 Januari 2021 untuk buka 

blokir dan Pencantuman Saldo awal sebesar Rp.80.330.150.000,- 

2. Revisi 2 pada tanggal 25 Maret 2021 dilaksanakan untuk menambah 

anggaran pada kegiatan Layanan Pendidikan dan pembangunan 

108.690.882.738

119.567.368.333

125.902.770.244

2019 2020 2021

Pendapatan BLU



  

gedung layanan pendidikan, Penambahan Dana sebesar Rp. 

48.449.318.000,-Penggunaan Saldo awal pada belanja modal dan 

kegiatan BOPTN Dukungan layanan pendidikan, sehingga PAGU TA 

2021 menjadi Rp.251.693.751.000,- 

3. Revisi ke 3 pada tanggal 31 Mei 2021, adanya efisiensi Belanja Pegawai 

(Gaji ) Sebesar 2,500,000,000,- sehingga PAGU TA 2021 menjadi Rp. 

249.193.751.000,- 

4. Revisi Ke 4 tanggal 2 Juli 2021, dalam rangka pemanfaatan sisa lelang 

belanja Modal gedung lanyanan pendidika, ( revisi ini kewengan DJPB) 

5. Revisi Ke 5 tanggal 29 Juli 2021 dalam rangka refocusing kegiatan 

sentra vaksin dengan penambahan anggaran Rp.1.970.850.000,- 

sehingga Pagu Anggaran TA 2021 menjadi Rp.251.164.601.000,-  

6. Revisi Ke 6 Tanggal 11 September 2021 dalam rangka effisiensi 

refocusing sebesar Rp.4.281.476.000,-. Effisiensi di lakukan pada 

kegiatan belanja modal ABBM, kegiatan peningkatan pelatihan dan 

akreditasi lembaga serta belanja pegawai. Sehingga PAGU TA 2021 

menjadi Rp.246.883.125.000,- 

7. Revisi ke 7 tanggal 22 September 2021 penambahan anggaran belaja 

sarana internal sebesar Rp.11.193.101.000,- sehingga PAGU TA 2021 

menjadi Rp.258.076.226.000,- 

8. Revisi ke 8 Tanggal 21 Oktober 2021, effisiensi refocusing pada 

kegiatan Afirmasi Pendidikan sebesar Rp.322.820,000,- sehingga 

PAGU TA menjadi Rp.257.753.406.000,- 

9. Revisi ke 9 tanggal 30 November 2021 penggunaan saldo awal sebesar 

2.706181,000,- untuk kegiatan layanan pendidikan dan remunerasi. 

Total penggunaan Saldo Awal TA 2021 sebesar Rp.51.155.499.000,- 

dan PAGU TA  2021 sebesar Rp.260.459.587.000,- 

10. Revisi ke 10 tanggal 24 Desember 2021, merupakan revisi terakhir / 

pengesahan terakhir (Update data POK) dengan Direktorat Jenderal 

Anggaran. Pagu terakhir berjumlah Rp.260.459.587.000,- 

 



  

Perbandingan dana DIPA dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

c) Sumberdaya Sarana dan Prasarana 

Aset yang dimiliki oleh Poltekkes Semarang sampai dengan tahun 

2021 berjumlah Rp. 939.142.758.316 (Sembilan Ratus Tiga Puluh 

Sembilan Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh 

Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) 

Nilai tersebut merupakan nilai tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, aset tak 

berwujud dan aset tetap yang tidak dipergunakan dalam operasi 

pemerintahan seperti tertera pada tabel berikut: 

Perkembangan aset Poltekkes dalam tiga tahun terakhir dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

196.946.391.000 
211.681.774.000 

260.459.587.000 

 -
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Tabel 1. 6.  Sarana dan Prasarana Tahun 2021 

 

Uraian Jumlah 

Aset Tetap  

Tanah 510.824.470.343 

Peralatan dan Mesin 250.657.052.312 

Gedung dan Bangunan 319.492.036.503 

Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.707.072.918 

Aset Tetap Lainnya 5.800.288.659 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 6.220.090.250 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (236.227.538.478) 

Jumlah Aset Tetap 861.473.472.507 

Aset Lainnya   

Aset Tak Berwujud 1.476.250.000 

Aset Lain-Lain 5.914.963.600 

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset 

Lainnya 
(3.934.749.313) 

Jumlah Aset Lainnya 3.456.464.287 

TOTAL 939.142.758.316 

 

863.384.661.809 

813.970.689.428 

939.142.758.316 

2019 2020 2021

Jumlah Aset



  

 

C. Permasalahan Utama 

a) Politeknik Kesehatan Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya  

tidak terlepas dari permasalahan yang berasal dari berbagai aspek yang 

menjadi keterbatasan organisasi. Politeknik Kesehatan Semarang 

menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditunjang oleh kecukupan 

SDM, sarana prasarana dan sistem informasi teknologi. 

b) Dalam upaya pengembangan kualitas SDM, permasalahan utama yang 

dijumpai Politeknik Kesehatan Semarang adalah faktor usia SDM dan 

linieritas background pendidikan dengan program studi yang ada di jurusan  

c) Dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang memadai, kendala 

yang dihadapi yaitu dari segi pendanaan dimana ketergantungan terhadap 

alokasi dana APBN masih besar dan sumber dana BLU yang ada sebagian 

besar masih bersumber dari dana pendidikan yang dibayarkan oleh 

mahasiswa (SPP). Sementara kegiatan lain yang bersifat mandiri dari 

pengembangan bisnis Politeknik Kesehatan Semarang belum efektif. 

d) Keberlangsungan organisasi sangat ditunjang oleh sistem yang berbasis 

informasi teknologi (IT). Namun dalam perkembangannya mengalami 

keterbatasan dalam maintenance yang mana sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi sebagai developer IT belum mencukupi sehingga untuk 

Jenis Aset Tahun 2021

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan

Aset tak berwujud Aset lain-lain



  

mengembangkan aplikasi yang ada selama ini masih memerlukan 

kerjasama dengan pihak ketiga.  

e) Dalam rangka mewujudkan visi menjadi institusi pendidikan tinggi yang 

menghasilkan tenaga kesehatan berbasis kearifan lokal dan diakui 

internasional tahun 2025, Politeknik Kesehatan Semarang melakukan upaya 

pengembangan dan peningkatan mutu seluruh civitas akademika yang 

tertuang dalam rencana strategis. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi 

berbagai kendala antara lain keterbatasan penguasaan bahasa asing 

khususnya bahasa inggris di kalangan dosen, masih perlunya penyesuaian 

tema penelitian dengan tema strategis berbasis kearifan lokal dan sesuai 

dengan kompetensi secara berkesinambungan. 

f) Pengelolaan aset juga masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi. 

Jumlah asset yang besar beserta tuntutan penggunaan yang efektif dan 

efisien sehingga tidak membebani biaya operasional masih menjadi kendala. 

Kendala tersebut berupa SDM professional untuk mengelola aset agar 

menjadi sumber pendapatan BLU.   

g) Tahun 2021 merupakan tahun kedua terjadinya pandemic covid 19. Hal ini 

berpengaruh terhadap capaian kontrak kinerja terutama pada optimalisasi 

aset. Dalam situasi pandemic, beberapa aset yang seharusnya dapat 

menghasilkan pendapatan tidak berfungsi secara optimal sehingga 

pendapatan BLU menjadi berkurang. Aset tersebut di antaranya asrama, 

guess house dan kantin. 

D. Sistematika Penyajian 

Laporan kinerja tahun 2021 ini disajikan untuk menjadi refensi bagi 

pengelola dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistematika sebagai 

berikut: 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pada bagian ini dijelaskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam rencana strategis serta sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran 

utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. 

Selanjutnya disampaikan langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut dan langkah-langkah antisipatif untuk 



  

menanggulangi kendala yang kemungkinan timbul pada masa yang akan 

datang. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan menjelaskan hal-hal umum tentang Poltekkes Kemenkes 

Semarang yang meliputi  

1. Latar belakang yang berisi uraian singkat, gambaran umum dan maksud 

dan tujuan penulisan laporan 

2. Tugas pokok dan fungsi Poltekkes Kemenkes Semarang 

3. Sumberdaya  

4. Sistematika penyajian laporan 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang upaya 

pokok, arah kebijakan dan starategi. Dalam Perencanaan dan Perjanjian 

Kinerja disajikan Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen 

pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan 

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber 

daya yang dimiliki oleh instansi. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang uraian hasil pengukuran 

kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk diuraikan secara 

sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan 

permasalahan  yang  dihadapi  serta  langkah-langkah  antisipatif yang akan 

diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabiltas keuangan dengan cara 

menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau 

tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja.  

BAB IV PENUTUP 

Penutup, mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan 

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi/unit 

organisasi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di 

tahun mendatang. 

 



  

 

BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

A. RENCANA STRATEGIS 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan 

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi 

pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, 

nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan 

strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan 

visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam 

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian 

perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada prinsipnya setiap 

satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh 

mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan 

tantangan serta tujuan yang belum tercapai.  

Dalam pembangunan nasional periode 2021-2024 ditetapkan 5 agenda 

prioritas Kabinet Kerja yaitu :   

1. Pembangunan SDM 

2. Pembangunan Infrastruktur 

3. Penyederhanaan Regulasi 

4. Penyederhanaan Birokrasi  

5. Transformasi Ekonomi 

 

 

  



  

Gambar  2.1 Skema Visi dan Misi Presiden  

 

Pembangunan SDM merupakan salah satu program dari 7 agenda 

pembangunan yang menjadi program utama pembangunan kesehatan. 

Permasalahan yang ada di dalam sumber daya kesehatan di Indonesia adalah:  

1. Keterpenuhan SDM kesehatan di Puskesmas belum sesuai standar 

2. Kompetensi SDM kesehatan Puskesmas belum optimal 

3. Pemenuhan SDM kesehatan di rumah sakit belum memenuhi 

standar (kekurangan tenaga spesialis) 

Potensi untk mengatasi permasalahan di atas adalah: 

1. Percepatan pemenuhan SDM Kesehatan di Puskesmas sesuai 

standar khususnya untuk pemenuhan program prioritas (tenaga gizi, 

tenaga kesmas, tenaga promkes, tenaga analis lab) 

2. Percepatan pemenuhan tenaga spesialis di rumah sakit 

kabupaten/kota (klas C) 

3. Peningkatan kompetensi SDM kesehatan melalui pelatihan 



  

Permasalahan dan potensi di atas diwujudkan dalam Visi yang 

ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2021-2024 

sesuai dengan Edaran Menteri PPN/Bappenas No. 

B.899/M.PPN/Ses/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019. 

Visi tersebut adalah:  

Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan 

Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, 

dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong 

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes 

menetapkan misi sebagai berikut: 

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau 

seluruh penduduk Indonesia 

2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan 

pembangunan kesehatan 

3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya 

kesehatan 

4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik,  bersih dan 

inovatif 

Dari Visi dan Misi di atas, maka ditetapkan arah kebijakan RPJMN 

bidang kesehatan 2021-2024 yaitu “Meningkatkan pelayanan kesehatan 

menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan 

kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan 

upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan 

teknologi” 

Dari arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan 2021-2024, ditetapkan 

tujuan prioritas RPJMN yang salah satunya adalah: 

  

Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan 

Yang dituangkan dalam strategi implementasi: 



  

1. Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk dengan  

pengembangan paket pelayanan kesehatan(tenaga kesehatan, 

farmasi dan alat kesehatan) 

2. Afirmasi Pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan 

untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan 

(DTPK) dan daerah kurang diminati 

3. Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga 

kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan 

4. Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga 

kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan 

5. Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada 

pelayanan kesehatan dasar 

6. Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan pelayanan 

kesehatan dasar (seperti tenaga promosi kesehatan, dokter 

keluarga layanan primer, dan perawat komunitas) 

7. Penyesuaian program studi dan lembaga Pendidikan bidang 

kesehatan dengan kebutuhan dan standar  

8. Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-

kesehatan termasuk tenaga system informasi dan administrasi 

keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan 

kesehatan 

Berdasarkan peran dan mandat Politeknik Kesehatan Semarang sesuai 

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang 

Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata laksana Politeknik Kesehatan 

Kementerian Kesehatan serta Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Nomor 

HK/00.00.09/A.I.3/1093/2014 1dirumuskan visi Politeknik Kesehatan 

Semarang sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa 

depan. 

  



  

VISI 

Visi Politeknik Kesehatan Semarang adalah: 

“Menjadi institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga kesehatan 

berbasis kearifan lokal dan diakui internasional tahun 2025” 

MISI 

Misi yang merupakan penjabaran dari visi Politeknik Kesehatan Semarang adalah: 

1. Meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang profesional dan terpadu 

melalui perbaikan standar dan sistem manajemen secara terus menerus 

dengan didukung teknologi informasi 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian pada masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan program pembangunan di bidang kesehatan 

3. Mendorong produktivitas dan kualitas sumber daya manusia untuk 

meningkatkan   pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi  

4. Mengembangkan penelitian berbasis kearifan lokal dan meningkatkan kualitas 

publikasi  penelitian 

5. Menyelenggarakan inovasi program yang didukung sumber daya internal dan 

eksternal melaui kerjasama lintas program dan sektor 

TUJUAN 

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan menjadi tujuan 
Politeknik Kesehatan Semarang sebagai berikut: 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang dapat diakui secara Internasional, 

mampu mengembangkan diri dan dapat bekerja secara mandiri baik 

perseorangan maupun dalam tim dengan tetap menjunjung tinggi budaya luhur 

Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. 

2. Mengembangkan program-program inovasi bidang pendidikan, penelitian dan 

engabdian kepada masyarakat untuk mendukung program pembangunan di 

bidang kesehatan. 

3. Memberikan layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi terbaik secara terus 

menerus kepada pelanggan internal (sivitas akademika) maupun eksternal 

(pengguna lulusan/masyarakat) 

 

 

SASARAN 

Sasaran yang ingin dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Semarang adalah 



  

Program Pendidikan Vokasi yang profesional (meningkatnya kualitas lulusan 

sesuai standar nasional dan internasional) 

Melalui tahapan - tahapan  tersebut, dirumuskan 4 sasaran utama sebagai 

indikator kinerja pencapaian keberhasilan, sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan 

diantaranya:  

1. Terwujudnya layanan pendidikan bermutu yang profesional dan terpadu serta 

mampu bersaing baik tingkat nasional maupun internasional. 

2. Tercapainya kualitas pelayanan dan pengabdian pada masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan program pembangunan di bidang kesehatan. 

3. Terwujudnya penelitian berbasis kearifan lokal serta meningkatkan kualitas 

publikasi penelitian dan perolehan HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). 

4. Terselenggaranya pengembangan kampus (sarana pembelajaran), program 

studi dan kerjasama dengan institusi lain baik dalam maupun luar negeri 

dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menuju pengakuan secara 

Internasional. 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjan Kinerja Politeknik Kesehatan Semarang Tahun 2021 sesuai 

dengan ketetapannya sebagai Poltekkes dengan sistem PK BLU maka 

perjanjian kinerja terbagi menjadi 13 (Tiga Belas) bagian yang ditetapkan 

menjadi acuan dan tolok ukur bagi pencapaian kinerja melalui sasaran strategis 

berikut indikator kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: 

  



  

 

Matrik 1.1 Perjanjian Kinerja TA 2021 Poltekkes Kemenkes Semarang 

NO Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Rasio dosen terhadap 

mahasiswa 

Rasio dosen dan mahasiswa 01 : 25 

2 Serapan lulusan < 1 Tahun Persentase serapan lulusan 

di pasar kerja kurang dari 1 

tahun 

56,4% 

3 Pembinaan wilayah 

berkelanjutan 

Jumlah kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berbasis 

wilayah dalam 1 tahun 

34 

4 Karya yang diusulkan mendapat 

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 

Karya yang diusulkan 

mendapat Hak Kekayaan 

Intelektual (HAKI) 

192 

5 Penelitian yang dipublikasikan Penelitian yang 

dipublikasikan 

190 

6 Jumlah penelitian yang 

dihasilkan 

Jumlah kegiatan penelitian 

yang dilakukan dosen dalam 

1 tahun 

133 

7 Presentase dosen berkualifikasi 

S3 

Presentase dosen 

berkualifikasi S3 

10% 

8 Dosen yang berprestasi nasional 

dan internasional 

Dosen yang berprestasi 

nasional dan internasional 

40 

9 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 3,6 

10 Presentase mahasiswa dari 

masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Presentase mahasiswa dari 

masyarakat berpenghasilan 

rendah yang mendapat 

bantuan dana pendidikan 

20% 

11 Meningkatnya kelulusan uji 

kompetensi 

Presentase kelulusan uji 

kompetensi 

85% 

12 Prestasi mahasiswa yang 

mendapatkan penghargaan 

nasional dan internasional 

Prestasi mahasiswa yang 

mendapatkan penghargaan 

internasional, nasional dan 

regional 

(Provinsi/Kabupaten/Kota)  

29 

13 Kinerja pengelolaan keuangan 

efektif, efisien, akuntabel 

Presentase Pendapatan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) 

terhadap biaya operasional 

60% 



  

  Jumlah Pendapatan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) (dalam 

Rupiah) 

100.000.000.000 

  Realisasi pendapatan dari 

optimalisasi aset khusus 

satker Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan 

Umum (Dalam Rupiah) 

4.000.000.000 

  Persentase penyelesaian 

modernisasi pengelolaan 

keuangan BLU (Khusus 

satker PKBLU) 

125% 

 
  



  

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES SEMARANG TA 2021 

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini 

dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna 

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis terhadap baseline 

serta akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian 

kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi. 

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran 

dari visi,misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen khususnya 

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau 

target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini 

diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian 

kinerja yang berhasil dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Semarang TA 2021 



  

Tujuan dari pengukuran kinerja adalah memberikan gambaran kepada 

pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dalam rangka mewujudkan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra ataupun 

penetapan kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Tahun 2021 

a) Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Poltekkes Kemenkes 

Semarang  TA 2021 

Program/kegiatan Politeknik Kesehatan Semarang terdiri dari 13 (Tiga 

Belas) sasaran yang dibagi menjadi 16 (Enam Belas) indikator kinerja. 

Indikator, target dan realisasi capaian dari sasaran strategis terjabarkan 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 Matrik Realisasi Perjanjian Kinerja TA 2021 Poltekkes 

Semarang 

NO Sasaran Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target Realisasi % 

(1) (2) (3) (4) (5)  

1 Rasio dosen terhadap 

mahasiswa 

Rasio dosen dan 

mahasiswa 

1 : 25 1 : 27 92 

2 Serapan lulusan < 1 Tahun Persentase serapan 

lulusan di pasar kerja 

kurang  

dari 1 tahun 

56,4% 51,87% 92 

3 Pembinaan wilayah 

berkelanjutan 

Jumlah kegiatan 

pengabdian kepada 

masyarakat berbasis 

wilayah dalam 1 

tahun 

34 34 100 

4 Karya yang diusulkan 

mendapat Hak Kekayaan 

Intelektual (HAKI) 

Karya yang diusulkan 

mendapat Hak 

Kekayaan Intelektual 

(HAKI) 

192 173 90,1 



  

5 Penelitian yang 

dipublikasikan 

Penelitian yang 

dipublikasikan 

190 233 122,6 

6 Jumlah penelitian yang 

dihasilkan 

Jumlah kegiatan 

penelitian yang 

dilakukan dosen 

dalam 1 tahun 

133 153 115 

7 Presentase dosen 

berkualifikasi S3 

Presentase dosen 

berkualifikasi S3 

10% 10% 100 

8 Dosen yang berprestasi 

nasional dan internasional 

Dosen yang 

berprestasi nasional 

dan internasional 

40 118 295 

9 Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

3,6 3,6 100 

10 Presentase mahasiswa dari 

masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Presentase 

mahasiswa dari 

masyarakat 

berpenghasilan 

rendah yang 

mendapat bantuan 

dana pendidikan 

20% 24,59% 120 

11 Meningkatnya kelulusan uji 

kompetensi 

Presentase kelulusan 

uji kompetensi 

85% 98,58% 115 

12 Prestasi mahasiswa yang 

mendapatkan penghargaan 

nasional dan internasional 

Prestasi mahasiswa 

yang mendapatkan 

penghargaan 

internasional, 

nasional dan regional 

(Provinsi/Kabupaten/

Kota)  

29 74 255 

13 Kinerja pengelolaan 

keuangan efektif, efisien, 

akuntabel 

Presentase 

Pendapatan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) 

terhadap biaya 

operasional 

60% 69,26% 115 

  Jumlah Pendapatan 

Negara Bukan Pajak 

(PNBP) (dalam 

Rupiah) 

100.000.000.000 125.902.770.

240 

125 

  Realisasi pendapatan 

dari optimalisasi aset 

4.000.000.000 3.332.296.36

6 

83 



  

khusus satker 

Pengelolaan 

Keuangan Badan 

Layanan Umum 

(Dalam Rupiah) 

  Persentase 

penyelesaian 

modernisasi 

pengelolaan 

keuangan BLU 

(Khusus satker 

PKBLU) 

125% 220% 176 

 

Dari Matrik tabel target dan realisasi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sasaran Program/kegiatan 1 : Rasio dosen terhadap mahasiswa 

Indikator pertama dalam pencapaian sasaran strategis adalah rasio dosen 

terhadap mahasiswa. 

 

Kondisi yang dicapai: 

Target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah 1:25. Pada tahun 2021 Politeknik 

Kesehatan Semarang mempunyai 9.466 orang mahasiswa dengan jumlah dosen 

sebanyak 357 orang sehingga rasio dosen terhadap mahasiswa 1:27. 

Dalam kurun waktu 3 tahun dari 2019 s/d 2021 rasio dosen dan mahasiswa dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

No Tahun Capaian 

1 2019 1:32 

2 2020 1:26 

3 2021 1:27 

 



  

Rasio dosen dan mahasiswa semakin meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 

tahun 2021.  

2. Sasaran Program/kegiatan 2: Serapan lulusan < 1 Tahun 

Indikatornya adalah Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1 

tahun 

Kondisi yang dicapai: Lulusan terserap di pasar kerja kurang dari 1 tahun 

sebesar 51,87%, lebih rendah dari target yang ditetapkan, yaitu 56,4% lulusan 

yang bekerja kurang dari 1 tahun. Penyebabnya dapat dilihat pada tabel di bawah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut dalam Monitoring 

Lulusan 

No Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1. Melakukan survey melalui google 

form kepada masing-masing 

lulusan. Dalam survey ini tidak 

semua lulusan mengisi survey 

1. Melakukan survey melalui media sosial 

untuk memonitor lulusan 

2. Mengoptimalkan ikatan alumni dalam 

menghimpun data lulusan 

3. Menghimpun data lulusan dari program 

studi secara berkala  

 

2. Melakukan survey melalui aplikasi 

legalisir online (Sitegar). Alumni 

yang akan melakukan legalisir 

secara online diwajibkan mengisi 

survey tracer study terlebih dahulu. 

Survey ini mengalami kendala 

karena tidak semua lulusan 

mengajukan legalisir ijazah 

 

 



  

3. Sasaran Program/kegiatan 3: Pembinaan wilayah berkelanjutan 

Indikatornya adalah Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

wilayah dalam 1 tahun 

Kondisi yang dicapai Dalam 1 tahun, Poltekkes Semarang mempunyai 46 

kegiatan pengabdian masyarakat berbasis wilayah. Hal ini dikarenakan setiap 

program studi mempunyai 1 hingga 2 wilayah binaan.  

Tabel 3.5. Wilayah Binaan Program Studi untuk Pengabdian Masyarakat 

Tahun 2021 

 

No. Jurusan Prodi Wilayah Binaan 

1. Kebidanan Semarang 1. Ds. Pudak Payung 

   2. Ds.Gedawang 

   3. Kel.Bandarharjo 

  Blora 1. Ds. Karangjati 

   2. Kec.Blora 

   3. Ds. Jomblang 

  Purwokerto 1. Ds. Bantarwuni 

   2. Ds.Gandatapa 

   3. Ds. Kebumen 

   4. Ds. Tambaksogra 

  Magelang 1. Ds. Kalijoso 

   2. Ds Payaman 

  Kendal 1. Kec. Limbangan 

2. Keperawatan Semarang 1. Kel. Srondol 

  Blora 1. Ds. Jomblang 

   2. Ds.Kedung jenar 

  Purwokerto 1. Kel. Mersi 

   2. Ds. Banjarsari 

  Magelang 1. Ds. Kalegen 

   2. Kel. Kramat Utara 

   3. Kel. Kramat Selatan 

   4. Ds. Grabag 

   5. Kab. Temanggung 

  Tegal 1. Kel. Bandung 

  Pekalongan 1. Kel. Kuripan Yosorejo 

3. Kesling Purwokerto 1. Ds. Karangmangu 



  

   2. Ds. Kotayasa 

   3. Ds. Pliken 

   4. Kel. Bobosan  

4. RMIK Semarang 1. Kel. Meteseh 

5. MST Semarang 1. Ds. Cepoko 

6. TRR Semarang 1. Kel. Kramas 

   2. Kel. Mangunharjo 

   3. Kel. Sambiroto 

   4. Kel. Meteseh 

  Purwokerto 1. Ds. Karang Gintung 

7. Gizi Semarang 1. Kel. Pedurungan Tengah 

8. 
Analis 
Kesehatan 

Semarang 1. Kel. Pedurungan Tengah 

9.  JKG Semarang 1. Kec. Tembalang 

 

Gambaran Kegiatan : 

Para pengabdi mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat 

ke Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Tim Pusat Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat melakukan seleksi administrasi proposal yang 

masuk. Setelah dilakukan seleksi administrasi maka akan dilaksanakan seleksi 

selanjutnya yaitu seleksi substasi oleh para pakar dan reviewer. Judul yang 

lolos seleksi substansi ini adalah judul yang berhak didanai oleh DIPA 

Poltekkes.  

Para pengabdi yang lolos seleksi substansi ini akan menandatangi 

kontrak pengabdian kepada masyarakat. Di akhir sesi pengabdian kepada 

masyarakat para pengabdi akan menunjukkan hasil pengabdiannya melalui 

workshop hasil pengabmas. 

Hambatan dan Kendala tahun 2021 

1) Komitmen para pengabdi untuk memperbaiki hasil analisis dan 

pembahasan sesuai dengan masukan dari reviewer belum optimal 



  

sehingga kualitas pengabdian masih kurang memenuhi standar 

2) Kurangnya komitmen dari para pengabdi untuk mengupload progres 

pengabdian di website UPPM 

3) Kurangnya motivasi para pengabdi untuk mempublikasikan hasil 

pengabdiannya  

Tindak Lanjut 

1) Memperketat proses monitoring dan evaluasi sehingga para pengabdi 

lebih terkontrol. 

2) Sosialisasi pada sub UPPM tentang tata cara pelaporan pengabdian 

kepada masyarakat secara online  

3) Mengingatkan kembali pada sub UPPM agar pengabdi mengupload 

progres penelitian di website UPPM 

4) Memfasilitasi publikasi melalui jurnal LINK 

4. Sasaran Program/kegiatan 4: Karya yang diusulkan mendapat Hak Kekayaan 

Intelektual (HAKI) 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights merupakan hak 

yang timbul dari hasil olah pikir dalam menghasilkan suatu produk atau proses 

yang berguna untuk manusia. HKI dinilai sangat penting, khususnya bagi para 

pelaku usaha guna membedakan satu produk dengan produk lainnya di pasaran. 

Selain mencerdaskan mahasiswa, praktisi pendidikan (dalam hal ini dosen) dapat 

melakukan penelitian dan menciptakan karya positif. Setiap karya yang berhasil 

ditemukan disebut dengan hak cipta. Hak cipta yang bersifat original dan 

terbarukan berhak memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 



  

Indikatornya adalah Karya yang diusulkan mendapat Hak Kekayaan Intelektual 

(HAKI) 

Kondisi yang dicapai Hasil karya yang diusulkan untuk mendapatkan HAKI 

dalam tahun 2021 sebanyak 173 dari target yang ditetapkan sebanyak 192. 

Jumlah HKI pada tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. 

 

No Perhitungan Realisasi jumlah 

1 Karya yang Mendapat Hak Cipta 
86  

2 Produk Inovasi yang dihasilkan 87  

 Jumlah 173 

Kendala yang dialami dalam pengusulan HAKI pada tahun 2021 diantaranya 

adalah: 

1. Keterbatasan anggaran di dalam DIPA, anggaran yang tidak sebanding 

dengan banyaknya hasil penelitian yang harus didaftarkan HAKI sehingga 

dosen menggunakan dana pribadi untuk mendaftarkan produknya pada HAKI 

2. Keterbatasan SDM yang fokus dalam HKI 

Tindak lanjut 

Dalam rangka menindaklanjuti kendala yang ada dalam penerbitan HKI, 

disarankan untuk: 

124

58

173

2019 2020 2021

HKI

HKI



  

1. Menambahkan jumlah anggaran yang ideal sehingga semua hasil penelitian 

dapat diusulkan untuk mendapatkan HAKI 

2. Keterbatasan SDM dapat diatasi dengan mengoptimalkan pemakaian media 

sosial. 

5. Sasaran Program/kegiatan 5: Penelitian yang dipublikasikan 

Indikatornya adalah Penelitian yang dipublikasikan 

Kondisi yang dicapai Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2021 

sebanyak 233, tercapai sebanyak 122,6% dari target sebanyak 190. 

Penelitian yang dipublikasikan dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di 

bawah ini 

 

Dari 233 penelitian yang dipublikasikan, berikut rinciannya 

No Jurnal Jumlah 

1 
Jurnal Internasional Bereputasi 5 

2 
Jurnal Internasional 35 

3 
Jurnal Nasional Terakreditasi 94 

4 
Prosiding Terindeks 39 

172
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5 
Jurnal Nasional/ISSN 1 

 
Penelitian yang dipublikasikan 233 

Dalam mempublikasikan hasil penelitian tentunya terdapat kendala yang ditemui, 

diantaranya: 

1. Ide yang ditawarkan dalam penelitian kurang kreatif dan aktual. Para dosen 

beralasan bahwa akses yang terbatas terhadap publikasi yang sudah terbit 

merupakan salah satu faktor penyebab dari ketiadaan ide baru 

2. Bahasa juga menjadi salah satu kendala dalam menulis jurnal ilmiah karena 

sebagian besar jurnal terbit dalam Bahasa Inggris. 

3. Pendanaan yang terbatas dalam anggaran juga menjadi kendala dalam 

menerbitkan jurnal ilmiah 

Dari beberapa kendala di atas, direkomendasikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kualitas penelitian dengan ide-ide kreatif dan baru 

2. Meningkatkan akses terhadap jurnal-jurnal yang bereputasi dan terindeks 

3. Menyediakan dana yang memadai untuk membantu peneliti dalam 

menerbitkan hasil penelitiannya ke dalam jurnal  

6. Sasaran Program/kegiatan 6: Jumlah penelitian yang dihasilkan 

Indikatornya adalah Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 

tahun 

Kondisi yang dicapai  

Pada tahun 2021 telah dilakukan penelitian sebanyak 153, dimana setiap penelitian 

dilakukan oleh 3 (tiga) peneliti dan dibiayai oleh DIPA Poltekkes Semarang TA 2021 

yang terdiri dari : 



  

No Kegiatan Tahun Jumlah 

1 Penelitian Kreativitas Mahasiswa  2021 30 

2 Penelitian Dosen Pemula 2021 44 

3 Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT) 2021 9 

4 Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) 2021 31 

5 
Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) 2021 38 

6 Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT) 2021 1 

 TOTAL PENELITIAN 153 

7. Sasaran Program/kegiatan 7: Presentase dosen berkualifikasi S3 

Indikatornya adalah Presentase dosen berkualifikasi S3 

Kondisi yang dicapai Dosen yang berkualifikasi S3 sampai dengan bulan 

Desember tahun 2021 sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan dosen yang ada di 

Poltekkes Kemenkes Semarang atau 34 orang 

Tabel 3.10. jumlah Dosen dengan kualifikasi S3 

No Uraian Jumlah 

1. Jumlah Dosen Tetap 

berkualifikasi S3 
34 

2. Jumlah Dosen Tetap 357 

Persentase 10% 

  



  

8. Sasaran Program/kegiatan 8: Dosen yang berprestasi nasional dan 

internasional 

Indikatornya adalah Dosen yang berprestasi nasional dan internasional 

Kondisi yang dicapai Sebanyak 118 orang dosen yang mempunyai prestasi di 

tingkat internasional. Prestasi ini berupa penyelenggara, moderator atau 

narasumber dalam forum ilmiah internasional 

Tabel 3.11. Prestasi dosen 

No Uraian Jumlah 

1 Jumlah Prestasi Nasional 82 

2 Jumlah Prestasi 

Internasional 
36 

TOTAL 118 

9. Sasaran Program/kegiatan 9: Indeks Kepuasan Masyarakat 

Indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat 

Kondisi yang dicapai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 tercapai 

sebesar 3,6 

abel 3.12. Rekapitulasi Survey Kepuasan Pelanggan Poltekkes Semarang 

Tahun 2021 

 



  

 

 

Hasil survey kepuasan masyarakat dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada 

diagram di bawah ini: 

 

 

10. Sasaran Program/kegiatan 10: Presentase mahasiswa dari masyarakat 

berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan 
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Indikatornya adalah Presentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan 

rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan 

Kondisi yang dicapai Dari total mahasiswa reguler sebanyak 8.648 orang, 2.148 

orang di antaranya mendapatkan bantuan dana pendidikan 

 

Tabel 3.13. Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan 

No Beasiswa Jumlah 

1 Gakin  789 

2 
Bidik Kamu (Beasiswa untuk 
keluarga tidak mampu) 265 

3 Beasiswa Covid 1.094 

  Total 2.148 

  
Jumlah Mahasiswa Reguler 
Tahun 2021 8.648 

  Prosentase 24,8% 

 

Persentase jumlah mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang 

mendapatkan bantuan pendidikan tercapai sebesar 24,8% 

11. Sasaran Program/kegiatan 11: Meningkatnya kelulusan uji kompetensi 

Indikatornya adalah Presentase kelulusan uji kompetensi 

Kondisi yang dicapai Jumlah peserta yang mengikuti ujian kompetensi pada 

tahun 2021 sebanyak 2.894. Dari jumlah tersebut 98,58% atau 2.150 di antaranya 

lulus ujian kompetensi  

 

 

Tabel 3.15. Kelulusan Uji Kompetensi 

No Uraian Jumlah 

1. Jumlah peserta first taker 
kompeten 

2.150 



  

2. Jumlah total peserta UKOM first 
taker pada tahun yang sama 

2.181 

Persentase 98,58% 

 

12. Sasaran Program/kegiatan 12: Prestasi mahasiswa yang mendapatkan 

penghargaan nasional dan internasional 

Indikatornya adalah Prestasi mahasiswa yang mendapatkan penghargaan 

internasional, nasional dan regional (Provinsi/Kabupaten/Kota) 

Kondisi yang dicapai Sebanyak 74 mahasiswa tercatat mempunyai prestasi di 

tingkat Nasional dan internasional 

Tabel 3.15. Prestasi Mahasiswa 

No Uraian Jumlah 

1. Jumlah Prestasi Internasional 10 

2. Jumlah Prestasi Nasional 64 

TOTAL 74 

 

13. Sasaran Program/kegiatan 13: Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien, 

akuntabel 

a. Presentase Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap biaya operasional 

Indikatornya adalah Presentase Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

terhadap biaya operasional 

Kondisi yang dicapai: 

Biaya Operasional adalah seluruh biaya yang dipergunakan untuk kegiatan 

operasional satker, baik yang bersumber dari RM maupun BLU. 

Persentase pendapatan negara bukan pajak terhadap biaya operasional tahun 

2021 sebesar 69,26% 



  

Pendapatan BLU adalah seluruh pendapatan selain pajak yang dipungut sesuai 

dengan tarif yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, yaitu PMK no. 

30/PMK.05/2019  

Total pendapatan BLU tahun 2021 sebesar Rp. 125.902.770.240 terdiri dari: 

Tabel 3.16. Pendapatan Badan Layanan Umum 

NO JENIS PENERIMAAN JUMLAH 

1 SPP 
            

111.741.862.829,00  

2 Bunga Deposito 
                

2.610.313.506,28  

3 Jasa Giro/Bunga Bank 
                   

457.559.360,05  

4 Sipenmaru  
                

1.668.875.000,00  

5 Seragam  
                

4.537.600.000,00  

6 Sewa ATM  
                     

39.000.000,00  

7 
Setor klinik 

                     
10.581.000,00  

8 
Denda Bangunan 

                   
668.673.160,00  

9 
Matrikulasi 

                   
350.020.000,00  

10 
Jaket Almamater 

                
1.137.500.000,00  

11 
Sewa Guest House 

                     
14.025.000,00  

12 
Beban Kinerja Dosen 

                     
17.500.000,00  

13 
Ethical Clearance 

                     
38.625.000,00  

14 
Kapitasi BPJS Kesehatan 

                     
94.600.000,00  

15 
Setoran  Rafid Antigen 

                   
114.957.500,00  

16 
Wisuda 

                
2.321.750.000,00  

17 
Pengembalian keuntungan dari CV 
Bintang Makmur 

                     
79.327.889,00  

  Jumlah 
            
125.902.770.244,33  



  

 

Tabel 3.17. Perbandingan Pendapatan BLU dengan Biaya Operasional  

No Uraian Realisasi 

a. Pendapatan BLU Rp. 125.902.770.240 

b. Biaya Operasional 

(belanja 51 dan 52, 

sumber dana RM 
dan BLU) 

Rp. 181.783.971.563 

 

b. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (dalam Rupiah) 

Indikatornya adalah Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (dalam 

Rupiah) 

Kondisi yang dicapai Pendapatan BLU tahun 2021 sebesar Rp. 

125.902.770.240 

c. Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset khusus satker Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Dalam Rupiah) 

Indikatornya adalah Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset khusus satker 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dalam Rupiah) 

Kondisi yang dicapai 

Tabel 3.18. Pendapatan dari Optimalisasi Aset 

No Uraian Realisasi 

a. Pendapatan dari Aset 
Tetap 

Rp. 264.423.500 

b. Pendapatan dari Jasa 
Layanan Perbankan 

Rp. 3.067.872.866 

c. Total (a+b) Rp. 3.332.296.366 

 



  

 

d. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU (Khusus 

satker PKBLU) 

Indikatornya adalah Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan 

keuangan BLU (Khusus satker PKBLU) 

Kondisi yang dicapai 

Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU sebesar 220% 

 

Tabel 3.19. Penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BU 

No Perhitungan Realisasi Realisasi 

1 Publikasi BLU kepada masyarakat (misal penggunaan identitas BLU pada website, gedung, dll) 
(Bobot 20%) 

20% 

2 BLU mengisi data profil, layanan dan keuangan periode 2016-2020 pada BIOS secara lengkap 
dan tepat waktu (Bobot 10%) 

10% 

3 BLU menindaklanjuti rekomendasi monev tahun sebelumnya dan mengisi tindak lanjut tersebut 
pada BIOS (Bobot 30%) 
• BLU menindaklanjuti 91-100% rekomendasi monev (Bobot 120%) 
• BLU menindaklanjuti 76-90% rekomendasi monev (Bobot 100%) 
• BLU menindaklanjuti 61-75% rekomendasi monev (Bobot 80%) 
• BLU menindaklanjuti 51-60% rekomendasi monev (Bobot 60%) 
• BLU menindaklanjuti 30-50% rekomendasi monev (Bobot 40%) 

30% 

4 Penggunaan modul Office Automation (Bobot 20%) 
BLU mempunyai aplikasi perkantoran secara elektonik yang dapat terkoneksi dengan modul 
Office Automation pada BIOS Dit. PPK BLU 

20% 

4.606.189.805
4.365.198.033

3.332.296.366
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5 Ketersediaan Aplikasi Cash Management System dari perbankan yang terkoneksi 
dengan Sistem Informasi Keuangan pada BLU (Bobot 10%) 

10% 

6 BLU Mempunyai website yang representatif dan up to date (Bobot 20%) 20% 

7 BLU mempunyai database layanan terpusat (Bobot 10%) 10% 

8 Tersedianya webservices untuk transfer data dari BLU ke Kementerian Keuangan (Bobot 30%) 
• webservices terkoneksi dengan BIOS Dit.PPK BLU 
• kelengkapan data pada webservices (data sesuai requirement pada BIOS) 

30% 

9 Tersedianya dashboard untuk kebutuhan manajerial BLU (Bobot 10%) 10% 

10 Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan BLU yang berbasis teknologi yang 
terintegrasi (Bobot 30%) 
• proses pendaftaran, dan kegiatan akademik yang berbasis IT 
• proses keuangan (penerimaan pendapatan hingga belanja) yang dapat menghasilkan Laporan 
Keuangan dan Manajerial secara otomatis yang berbasis IT (tidak melalui input manual setiap 
tahapan). 
• memiliki SOP terkait proses bisnis layanan dan kesuangan berbasis IT. 

30% 

11 BLU mengisi tindak lanjut masukan Dewas pada Aplikasi BIOS (Bobot 10%) 10% 

12 BLU menyampaikan dokumen dan data kinerja secara tepat waktu (contoh: RSB, RBA, KPI, 
Capaian KPI, Penilaian Kinerja, Laporan Tematik, Data Tematik dan dokumen serta data 
pendukung lainnya) (Bobot 20%) 

20% 

 
Jumlah Realisasi 220.00% 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

  Akuntabilitas keuangan di ukur dan disajikan dalam bentuk realisasi 

anggaran. Anggaran Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2021 berasal dari 

Anggaraan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  yang terdiri dari 2 bagian 

yaitu APBN alokasi dari Kemeterian Kesehatan (RM/Rupiah Murni) dan 

Pendapatan BLU.   

  Alokasi dana  untuk Poltekkes Kemenkes Semarang pada DIPA awal 

per tanggal 23 November 2020 dengan nomor  DIPA-024.12.2.632242/2021 

sebesar 260.459.587.000 (Dua Ratus Enam Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh 

Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan sumber 

dana dibagi  2 yaitu Rupiah Murni sebesar Rp. 125.610.987.000 dan PNBP TA 

berjalan sebesar Rp.134.848.600.000 

 

Table 3.20.  Matrik Alokasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Semarang TA 

2021 



  

Alokasi Anggaran Pagu (Rp.) Realisasi (Rp) % Realisasi 

51 
Belanja 
Pegawai 

51.023.679.000 50.470.601.639 98,92 

52 Belanja Barang 133.670.419.000 131.275.957.608 98,21 

53 Belanja Modal 75.765.489.000 74.979273.644 98,96 

Jumlah 260.459.587.000 256.725.832.891 98,57 

 

Pada tahun 2021 dilakukan 10 (Sepuluh) kali revisi DIPA dikarenakan adanya 

kebijakan efisiensi anggaran dari Kementerian Keuangan dan penyesuaian 

percepatan kegiatan dan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan adanya 

perubahan akun belanja di sesuaikan dengan kebutuhan dalam penanggulangan 

Covid-19 

11. Revisi DIPA ke-1 dilakukan di tanggal 20 Januari 2021 untuk buka blokir dan 

Pencantuman Saldo awal sebesar Rp.80.330.150.000,- 

12. Revisi 2 pada tanggal 25 Maret 2021 dilaksanakan untuk menambah anggaran 

pada kegiatan Layanan Pendidikan dan pembangunan gedung layanan 

pendidikan, Penambahan Dana sebesar Rp. 48.449.318.000,-Penggunaan 

Saldo awal pada belanja modal dan kegiatan BOPTN Dukungan layanan 

pendidikan, sehingga PAGU TA 2021 menjadi Rp.251.693.751.000,- 

13. Revisi ke 3 pada tanggal 31 Mei 2021, adanya efisiensi Belanja Pegawai (Gaji 

) Sebesar 2,500,000,000,- sehingga PAGU TA 2021 menjadi Rp. 

249.193.751.000,- 

14. Revisi Ke 4 tanggal 2 Juli 2021, dalam rangka pemanfaatan sisa lelang belanja 

Modal gedung lanyanan pendidikan, ( revisi ini kewengan DJPB) 



  

15. Revisi Ke 5 tanggal 29 Juli 2021 dalam rangka refocusing kegiatan sentra 

vaksin dengan penambahan anggaran Rp.1.970.850.000,- sehingga Pagu 

Anggaran TA 2021 menjadi Rp.251.164.601.000,-  

16. Revisi Ke 6 Tanggal 11 September 2021 dalam rangka effisiensi refocusing 

sebesar Rp.4.281.476.000,-. Effisiensi di lakukan pada kegiatan belanja modal 

ABBM, kegiatan peningkatan pelatihan dan akreditasi lembaga serta belanja 

pegawai. Sehingga PAGU TA 2021 menjadi Rp.246.883.125.000,- 

17. Revisi ke 7 tanggal 22 September 2021 penambahan anggaran belaja sarana 

internal sebesar Rp.11.193.101.000,- sehingga PAGU TA 2021 menjadi 

Rp.258.076.226.000,- 

18. Revisi ke 8 Tanggal 21 Oktober 2021, effisiensi refocusing pada kegiatan 

Afirmasi Pendidikan sebesar Rp.322.820,000,- sehingga PAGU TA menjadi 

Rp.257.753.406.000,- 

19. Revisi ke 9 tanggal 30 November 2021 penggunaan saldo awal sebesar 

2.706181,000,- untuk kegiatan layanan pendidikan dan remunerasi. Total 

penggunaan Saldo Awal TA 2021 sebesar Rp.51.155.499.000,- dan PAGU TA  

2021 sebesar Rp.260.459.587.000,- 

20. Revisi ke 10 tanggal 24 Desember 2021, merupakan revisi terakhir / 

pengesahan terakhir (Update data POK) dengan Direktorat Jenderal Anggaran. 

Pagu terakhir berjumlah Rp.260.459.587.000,- 

 Total anggaran berjumlah Rp. 260.459.587.000 (Dua Ratus Enam Puluh Miliar 

Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu 

Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Belanja Pegawai (RM) 



  

Belanja Pegawai adalah Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk 

uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai 

Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang 

belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerj aan yang 

telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi 

Pemerintah (PMK No. 102/PMK.02/2018). 

Belanja pegawai dipergunakan untuk: 

1. belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/ Polri termasuk uang makan dan 

tunjangan lauk pauk yang melekat pada pembayaran gaji; 

2. belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji Pejabat 

Negara; 

3. belanja gaji dan tunjangan dokter/ bidan pegawai tidak tetap; 

4. belanja honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk 

honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka 

mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan; 

5. belanja gaji dan tunjangan pegawai non-PNS, termasuk tunjangan tenaga 

pendidik dan tenaga penyuluh non-PNS; 

6. belanja lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang 

makan yang dibayarkan dalam rangka lembur; 

7. pembayaran tunjangan khusus, yaitu: 

a. pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarannya 

ditetapkan oleh Presiden atau Menteri Keuangan; 



  

b. belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai 

yang direncanakan akan ditarik/ dicairkan, namun database pegawai pada 

Kementerian / Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-

undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satker 

karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan, 

termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di 

lingkungan Kementerian / Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-

kantor di lingkungan Kementerian/ Lembaga yang dilikuidasi; 

c. pembayaran uang kompensasi atas pemberhentian sebagai dampak 

reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi 

PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan 

berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan 

reformasi birokrasi. 

8. belanja pensiun dan uang tunggu PNS / Pejabat Negara/TNI / Polri, 

termasuk belanja tunjangan hari tua; 

9. pembayaran Program Jaminan sosial pegawai meliputi belanja jaminan 

kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, dan/ atau jaminan kematian 

2. Belanja Barang (RM) 

Belanja Barang antara lain dapat dikelompokkan kedalam 3 kategori belanja 

yaitu: 

a. Belanja pengadaan barang dan jasa.  

Belanja pengadaan barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dalam 

laporan keuangan dikategorikan kedalam belanja barang operasional dan 



  

belanja barang non operasional. Belanja pengadaan jasa konsultan tidak 

termasuk dalam kategori kelompok belanja jasa.  

b. Belanja pemeliharaan.  

Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak menambah dan 

memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar tidak 

memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk 

kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja tetap 

dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan. 

c.  Belanja perjalanan.  

Belanja Perjalanan yang dikeluarkan tidak untuk tujuan perolehan aset 

tetap dikategorikan sebagai belanja perjalanan dalam laporan keuangan. 

Belanja barang ini berasal dari sumber dana RM. 

3. Belanja Modal (RM) 

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan 

modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah 

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau 

menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja 

Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama:  

A. Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik 

nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan 

tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan 

perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap 

pakai.  



  

B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / 

penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan 

mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap 

pakai.  

C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / 

penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan 

bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan 

dimaksud dalam kondisi siap pakai.  

D. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 

Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / 

penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta 

perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan 

dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas 

sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.  

E. Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya adalah 

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / 

penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan 

terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria 

belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan 

jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal 

kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala 



  

dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan 

jurnal ilmiah 

4. Belanja Barang (BLU) 

Belanja Barang antara lain dapat dikelompokkan kedalam 3 kategori belanja 

yaitu: 

a. Belanja pengadaan barang dan jasa.  

Belanja pengadaan barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dalam 

laporan keuangan dikategorikan kedalam belanja barang operasional dan 

belanja barang non operasional. Belanja pengadaan jasa konsultan tidak 

termasuk dalam kategori kelompok belanja jasa.  

b. Belanja pemeliharaan.  

Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak menambah dan 

memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar tidak 

memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk 

kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja tetap 

dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan. 

c.  Belanja perjalanan.  

Belanja Perjalanan yang dikeluarkan tidak untuk tujuan perolehan aset 

tetap dikategorikan sebagai belanja perjalanan dalam laporan keuangan. 

Belanja barang ini bersumber dari dana BLU. 

 

 
 

 

 

Tabel 3.25.  Matrik Alokasi dan Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes 

Semarang Tahun 2019 s.d  2021 



  

 
 

A. EFISIENSI 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur 

berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa semakin sedikit dana atau sumber daya yang 

digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan maka semakin dapat dikatakan 

efisien. 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam menjalankan kegiatannya 

mengedepankan prinsip efisiensi dengan tujuan: 

a. Mencapai suatu hasil atau tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. 

b. Mengurangi dan menghemat penggunaan sumber daya dalam melakukan 

kegiatan. 

c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada 

yang dibuang percuma. 
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d. Untuk meningkatkan kinerja satuan unit kerja sehingga output-nya semakin 

optimal. 

e. Agar mengoptimalkan keuntungan atau laba yang mungkin didapatkan. 

Tujuan utama dari efisiensi adalah untuk mendapatkan efisiensi yang optimal artinya 

adalah perbandingan terbaik antara sumber daya yang dikorbankan dengan hasil 

yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam pemanfaatan sumber daya manusia, Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan menerapkan prinsip efisiensi mengingat terbatasnya sumber daya 

manusia yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat pada kebutuhan auditor, dosen asisten ahli 

dan pustakawan.  Pemenuhan tenaga-tenaga tersebut dipenuhi melalui alih jabatan 

lain ke dalam jabatan fungsional yang telah ditentukan dan kemampuan pegawai.  

Alih jabatan dilakukan untuk memaksimalkan dan mengefisiensi jumlah 

pegawai serta menciptakan komposisi yang seimbang terkait dengan keahlian dan 

porsi kerja masing-masing pegawai. Sebagai contoh pemenuhan kebutuhan SDM 

yang dilakukan dengan alih jabatan yang dilakukan adalah sbb: 

a. Efisiensi Anggaran 

Dalam pelaksanaan kegiatan, Poltekkes Semarang mengutamakan prinsip 

efisiensi. Dari beberapa target output yang telah ditetapkan, hasilnya melampaui 

target walaupun dengan jumlah anggaran yang tetap. Kegiatan-kegiatan tersebut 

di antaranya: 

 

No Keterangan Anggaran Output 

Pagu Realisasi Target realisasi 

1 Penyediaan 

Bantuan Biaya 

Pendidikan Pada 

922.680.000 807.350.000 50 55 



  

Program Afirmasi 

Bantuan Biaya 

Pendidikan 

Diutamakan Pada 

Daerah 

Bermasalah 

Kesehatan dan 

DTPK 

2 Pengabdian 

Masyarakat 

Berbasis Riset 

2.203.250.000 2.201.944.922 78 112 

3 Bantuan 

Pendidikan 
1.732.300.000 1.700.850.000 386 1.002 

4 Penerimaan 

mahasiswa baru 
81.727.000 81.589.242 3.184 8.364 

5 Penelitian dan 

Pengembangan 

Purwarupa 

2.090.000.000 2.090.000.000 34 38 

6 Penelitian dan 

Pengembangan 

Modelling 

1.894.363.000 1.884.246.456 43 74 

7 Penelitian Dasar 

Unggulan 

Perguruan Tinggi 

806.000.000 806.000.000 28 31 

 

 

b. Efisiensi Sumber Daya 

Poltekkes Kemenkes Semarang juga menggunakan aplikasi Aset Polkesmar 

untuk mengatur penggunaan aset 

Efisiensi juga dalam pelaksanaan PBM. Manajemen kelas dalam PBM sangat 

diperlukan untuk mengatur penggunaan kelas yang terbatas sehingga PBM dapat 

dilaksanakan dengan optimal dan efisien. Manajemen kelas ini diterapkan dengan 

menggunakan aplikasi E-Class 

 

BAB IV 

 PENUTUP 

 



  

Laporan kinerja Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2021 merupakan 

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, 

program, dan kegiatan Poltekkes Kemenkes Semarang kepada pimpinan (Badan 

PPSDM Kesehatan) dan seluruh stakeholders yang terlibat baik langsung maupun 

tidak langsung dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan sesuai dengan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

A. Kesimpulan  

1. Sasaran program Politeknik Kesehatan Semarang sesuai Penetapan Kinerja 

tahun anggaran 2021 sebagian besar telah dapat dicapai. Dari 13 (Tiga Belas) 

sasaran program dengan 16 (Enam Belas) indikator, yang dapat memenuhi 

target kinerja sebanyak 12 (Dua Belas)  indikator dan 4 (Empat) indikator masih 

belum dapat memenuhi target kinerja yaitu Rasio dosen dan mahasiswa, 

serapan lulusan < 1 tahun, karya yang diusulkan mendapat Hak Kekayaan 

Intelektual (HAKI) dan optimalisasi aset 

2. Dari sisi anggaran, di mana pagu anggaran Politeknik Kesehatan Semarang 

Rp. 260.459.587.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh 

Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh  Ribu Rupiah) dengan realisasi 

Rp.  256.725.832.891 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua 

Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan 

Puluh Satu Rupiah) 

 

B. Saran  

1. Penetapan indikator kinerja sebaiknya menggunakan indikator yang dapat 

diukur, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, data di unit dapat dijangkau 

dan memenuhi kaidah SMART 



  

2. Sinergi antara perencana, pelaksana dan pemantau (Monev) sehingga terjadi 

keterpaduan dalam mencapai akuntabilitas kinerja perlu ditingkatkan 

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja Politeknik Kesehatan Semarang 

di tahun 2021 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di 

tahun mendatang dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan akuntabel. 

Segala kekurangan dan hal-hal lain yang menjadi hambatan dalam pencapaian 

target yang sudah direncanakan dapat dicarikan solusi serta diselesaikan 

dengan mengedepankan profesionalisme  

  



  

 

 
 

 

 


