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KATA PENGANTAR 
 

Poltekkes Kemenkes Maluku merupakan salah satu Instansi  Pemerintah yang 

wajib melaksanakan akuntabilitas perwujudan pertanggungjawaban dalam  mencapai  

misi dan  tujuan  organisasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi 

pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan 

pertanggungjawaban dalam  mencapai  misi dan  tujuan  organisasi. Salah satu kegiatan 

yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Aksi yang selanjutnya dijabarkan dalam 

Rencana Kinerja Tahunan  (RKT).      

Rencana   Kinerja   Tahunan (RKT) Politeknik Kesehatan  Kementerian Kesehatan 

Kemenkes Maluku tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Poltekkes 

Kemenkes Maluku tahun 2020-2024  yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah  

kebijakan dan  strategi untuk mencapai     tujuan program dan kegiatan tahun 2021. Dengan 

disusunnya RKT tahun 2021 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi  serta meningkatkan kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Maluku. 

 
 
 
 

Ambon,   Februari 2021 
 
Direktur, 
 

 
 
 
 
 

                                                                            Hairudin Rasako, S.KM.,M.Kes 

NIP. 196412051989031002 
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KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU 
NOMOR: HK.02.04/1/ 0903 /2021  

T E N T A N G 
 PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLTEKKES KEMENKES 

MALUKU TAHUN 2021 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU 

 
Menimbang: a. Bahwa dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

Politeknik  Kesehatan Kemenkes Maluku memerlukan suatu 
panduan yang memuat rumusan rencana dan target pencapaian 
yang bersifat kuantitatif dan operasional masing-masing indikator 
kinerja pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai baik 
untuk jangka menengah maupun jangka pendek dari masing-
masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi 
Politeknik Kemenkes Kemenkes Maluku Tahun 2020-2024. 

 b. Bahwa perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Politeknik 
Kesehatan Kemenkes Maluku tahun 2020 sebagaimana 
terlampir dalam surat keputusan ini. 

 c Bahwa Rencana Kerja Tahunan Politeknik Kesehatan Kemenkes 
Maluku tahun 2020 tersebut perlu ditetapkan dengan surat 
keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku 
 

Mengingat: 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Kesehatan 
Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); Undang-undang nomor 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

 2 Undang-undang nomor 36 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara tahun 1992 nomor 100 tambahan lembaran Negara 
nomor 3495); 

 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaan 
negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme; 

 4 Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan 
tinggi; 

 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang 
Pendidikan Tinggi 

 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

 8 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
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 9 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 
HK.02.02/MENKES/S2/2015, tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. 

 10 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 
1207/Menkes/SE/XI/2001, tentang pembentukan Politeknik 
Kesehatan Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, 
Ambon dan Ternate 

 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik 
Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian 
Kesehatan 

 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

 13 Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku 
Nomor: HK.02.04/I/0012/2021 tentang Rencana Aksi Politeknik 
Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku Periode 2020-2024. 

   
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan: 

  

Pertama : Memberlakukan Rencana Kerja Tahunan Politeknik Kesehatan 
Kementerian   Kesehatan Maluku tahun 2021 sebagaimana 
terlampir dalam surat keputusan ini. 

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

 
 
                                  Ditetapkan di  : AMBON  
 Pada Tanggal  : 17 FEBRUARI 2021 

DIREKTUR, 
 
  
 

 
HAIRUDIN RASAKO 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Kementerian Kesehatan menyusun arah kebijakan dan strategi untuk 

menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan 

efisien. Program-program yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar 

di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan,dilakukan upaya secara 

terintegrasi dalam fokus dan lokus dan fokus kegiatan pembangunan kesehatan. 

Untuk itu Badan PPSDM Kesehatan berupaya mendukung arah kebijakan dan 

startegi Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan 

dan kompetensi sesuai standar yang tertuang dalam Rencana Aksi Program Badan 

PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024 dan merupakan indikator tujuan Badan 

PPSDM Kesehatan poin empat tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan 

kompetensinya sebanyak 167.742 orang. 

Indikator Badan PPSDM Kesehatan akan dicapai melalui program atau 

kegiatan: 1) Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2) 

Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3) Pelatihan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan  4) Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 5) Pembinaan 

dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, 6) Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan, 7) 

Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, 8) 

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program 

Terwujudnya program atau kegiatan akan meningkatkan kualitas hidup 

manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera Berdasarkan visi dan misi 

tersebut,  maka sasaran  dan strategi rencana aksi Badan PPSDM Kesehatan yaitu 

meningkatkan jumah,  jenis, kwalitas dan pemerataan tenaga kesehatan. Mengacu 

pada visi dan misi Indonesia serta sasaran dan strategi rencana  aksi  Badan  

PPSDM,  maka  Poltekkes  Kemenkes   Maluku merumuskan Visi: Terwujudnya 

pendidikan tinggi kesehatan unggulan yang menghasilkan tenaga kesehatan 

kompeten berbasis kepulauan di Tahun 2023 dengan Misi: 1) Meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi secara professional berbasis 

kepulauan; 2) Mengembangkan budaya kerja yang demokratis dalam kehidupan 

kampus; 3) Mengembangkan kerjasama lintas sektor baik dalam dan luar negeri; 4) 
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Mengembangkan sumber daya pendididikan sesuai dengan kebutuan dan standar 

serta mengikuti dinamika ilmu dan teknologi. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu aspek  

penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional disegala bidang. Untuk 

membangun kualitas sumber daya manusia diperlukan peningkatan kualitas    

pendidikan, peningkatan kesejahteraan manusia,  dan pembentukan moral yang  

baik sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk  

mewujudkan  sumber  daya  manusia  kesehatan yang  profesional  dan kompeten di 

bidangnya, maka diperlukan  suatu upaya guna menjamin mutu institusi pendidikan 

tenaga kesehatan. Salah satunya adalah menentukan  kebijakan serta program kerja 

yang mengacu pada visi  dan misi  Poltekkes Kemenkes Poltekkes Maluku. 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku merupakan institusi 

pendidikan  yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan mempunyai tugas 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  melalui  pendidikan kesehatan dengan 

berbagai disiplin ilmu seperti Keperawatan, Kebidanan, S a n i t a s i , Gizi 

danTeknologi Laboratorium Medis (TLM). 

Perjanjian   kinerja  adalah   lembar/ dokumen    yang   berisikan   penugasan   

dari pimpinan  instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program/kegiatan    yang  disertai  dengan  indikator   kinerja. 

Kinerja   yang    disepakati    tidak dibatasi   pada  kinerja   yang    dihasilkan   atas 

kegiatan  tahun  bersangkutan, tetapi  termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya 

terwujud  akibat  kegiatan  tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja     

yang diperjanjikan juga mencakup out come yang dihasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja  setiap tahunnya. 

 

B. Tujuan 

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Politekknik Kesehatan 

Kemenkes Maluku  antara lain : 

1. Sebagai  wujud   nyata  komitmen  antara  pimpinan dan seluruh pegawai 

untuk  meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja tahunan 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 
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4. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja institusi; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Dalam  rangka mewujudkan target  kinerja   sesuai  dengan  lampiran  

dalam Perjanjian Kinerja maka pimpinan satuan kerja atau pimpinan unit kerja yang 

melakukan perjanjian membuat Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja 

Tahunan  ini berisikegiatan-kegiatan dan besaran anggarannya yang akan dilakukan 

selama satu tahun berjalan 

 

C. Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Kedudukan 

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

38 tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di 

lingkungan Badan PPSDM  Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku 

termasuk   Poltekkes klasifikasi Kelas III yang merupakan unit pelaksana teknis 

dilingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan 

Sumber Daya Manusia Kesehatan. Politeknik dipimpin oleh seorang direktur dan 

dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administrarif   dikoordinasikan   

oleh Sekretaris  BPPSDMK  dan secara tehnis fungsional dibina oleh Kepala 

BPPSDM Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, dan secara teknis akademik dibina 

Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi. 

 

2.Tugas 

Poltekkes Kemenkes Maluku dalam melaksanakan tugasnya mengacu 

Peraturan  Menteri  Kesehatan   RI  Nomor:  38  tahun   2018   tentang Organisasi 

dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan dilingkungan Badan PPSDMK yaitu 

melaksanakan pendidikan vokasi bidang kesehatan. 

 

3. Fungsi 

Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  dimaksud  Poltekkes 

Kemenkes Maluku memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran. 

b. Pelaksanaan dan pengembangan Pendiidkan Vokasi bidang kesehatan.  
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c. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi 

d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

e. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika 

f. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi 

bidang kesehatan. 

g. Pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan  

h. Pengelolaan sistem,data dan informasi 

i. Pelaksanaan hubungan masyarakat 

j. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pendididikan Vokasi 

bidang kesehatan 

k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekkes 
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BAB II 
 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 
 

 

Secara  umum  visi   berkaitan  dengan  rumusan  mengenai  keadaan yang 

ingin dicapai oleh suatu organisasi atau  lembaga pada akhir periode perencanaan, 

juga    memberikan gambaran konsistensi kinerja organisasi dan kelembagaan selama  

lima tahun  rnendatang serta gambaran menyeluruh  mengenai  peranan  dan  fungsi  

suatu organisasi. Dalam visi juga menggambarkan keadaan  masa depan yang 

berisikan cita dan  citra yang ingin diwujudkan  suatu instansi/ organisasi, sehingga  

rumusan   visi dapat   memberikan   arah dan fokus strategis yang  jelas, mampu 

menyatukan berbagai gagasan strategis dalam organisasi, berorientasi ke masa depan, 

menumbuhkan    komitmen seluruh anggota organisasi dan mampu menjamin 

kesinambungan kepemimpinan organisasi. Dalam menentukan visi, Poltekkes 

Kemenkes Maluku mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut: memberikan 

arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi, ditetapkan 

secara rasional, realistis, mudah dipahami, dirumuskan secara singkat, padat, mudah 

diingat, dapat dilaksanakan   secara  konsisten  dalam   pencapaian,  dan mempunyai 

sifat fleksibel. 

 

A. Visi Poltekkes Kemenkes Maluku 

Terwujudnya pendidikan tinggi kesehatan unggulan yang menghasilkan 

tenaga kesehatan kompeten berbasis kepulauan di Tahun 2023 

 

B. Misi Poltekkes Kemenkes Maluku 

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat berbasis kepulauan secara profesional 

2. Mengembangkan learning organization (Organisasi Pembelajaran) menuju 

keunggulan 

3. Mengkuatkan kerjasama, aliansi strategis dan jejaring dengan lembaga 

pemerintahan dan swasta 

4. Mengembangkan sumber daya pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan 

standar serta mengikuti dinamika ilmu dan teknologi 
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C. Tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku  

1. Menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten berbasis 

kepulauan 

2. Melaksanakan peta jalan (road map) penelitian inovatif berkualitas dan 

terpublikasi di jurnal bereputasi nasional dan internasional 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi 

tanggung jawabnya 

4. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna 

menunjang pengembangan tridarma perguruan tinggi dan pendayagunaan 

lulusan di era global 

5. Meningkatkan SDM, sarana prasarana dan pembiayaan sesuai standard dan 

kebutuhan. 

D. Sasaran 

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pengajaran 

2. Mengembangkan penelitian 

3. Mengoptimalkan Pengabdian masyarakat sesuai bidang keahlian oleh dosen 

dengan melibatkan mahasiswa 

4. Peningkatan kualitas lulusan  

5. Peningkatan dan pengembangan SDM  dosen f 

6. Melakukan Standarisasi tenaga kependidikan 

7. Sarana dan prasarana utama & pendukung pembejalaran sesuai standar 

8. Pengembangan kemiteraan antar perguruan tinggi lainnya dan dunia kerja 

9. Melaksanakan Akreditasi  oleh LAMPTKes 

10. Mengoptimalkan fungsi ikatan alumni 

11. Mengoptimalkan unit penjaminan mutu 

12. mengembangkan kegiatan kemahasiswaan 

E. Perjanjian Kinerja 

Untuk mencapai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Maluku maka disusun 

Rencana Aksi yang dirumuskan dalam perjanjian kinerja, merupakan bentuk 

perjanjian yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Maluku dengan Badan 

PPSDM Kesehatan untuk menilai kinerja Poltekkes dalam melaksanakan tata 

kelola manajemen serta Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun perjanjian kinerja 

Poltekkes Kemenkes Maluku tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 2.1 

Perjanjian KinerjaTahun 2021 Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku 

 

 

No 

 
Sasaran 

Strategis 

 

IndikatorKinerja 
Target 

 
Bobot 

IKU Semester Tahunan Satuan 

(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) 

1. Rasio dosen 
terhadap mahasiswa 

Rasio dosen dan mahasiswa  1:20 1:20 rasio 80% 

2 Serapan lulusan < 1 
tahun  

 

Persentase serapan lulusan 
dipasar kerja kurang dari 1 
tahun  

30% 60% % 95% 

3 Pembinaan wilayah  
berkelanjutan   

Jumlah kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat berbasis 
wilayah dalam 1 tahun  

1 2 Jumlah 90% 

4 Karya yang 
diusulkan 
mendapatkan HAKI 

Karya yang diusulkan 
mendapatkan HAKI 

8 16 Jumlah 115% 

5 Penelitian yang di 
publikasikan 

Penelitian yang dipublikasikan 8,0 16,0 Jumlah 95% 

6 penelitian yang 
dihasilkan  

Jumlah kegiatan penelitian 
yang dilakukan dosen dalam 
satu tahun 

8 16 Jumlah 115% 

7 Prosentase dosen 
tetap berkualifikasi 
S3 

Prosentase jumlah dosen tetap 
berkualifikasi S3 

2% 4% % 95% 

8 Dosen yang 
berprestasi nasional 
dan internasional 

Dosen yang berprestasi 
nasional dan internasional 

Internasional 
:1 

Nasional : 2 

Internasional :1 

Nasional : 2 

Jumlah 100% 

9 Indeks Kepuasan 
Masyarakat  

Indeks Kepuasan Masyarakat 2 3 skala 100% 

10 Persentase 
mahasiswa dari 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah 

Persentase mahasiswa dari 
masyarakat berpenghasilan 
rendah yang mendapatkan 
bantuan dana pendidikan  

2% 4% % 95% 
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No 

 
Sasaran 

Strategis 

 

IndikatorKinerja 
Target 

 
Bobot 

IKU Semester Tahunan Satuan 

(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) 

11 Meningkatkan 
kelulusan uji 
kompetensi 

Persentase kelulusan uji 
kompetensi 

35% 75% % 100% 

12 Persentase 
mahasiswa yang 
mendapatkan 
penghargaan 
nasional dan 
internasional 

Jumlah mahasiswa yang 
mendapatkan penghargaan 
tingkat nasional dan 
internasional dan regional 
(Prov/kab/kota) 

2 4 jumlah 110% 

13 Kinerja pengelola 
keunangan efektif, 
efisien dan 
akuntabel. 

Persentase pendapatan PNPB 
terhadap biaya operasional 

14% 28% %  

Persentase pendapatan PNBP 
(dalam rupiah) 

Rp. 
4.537.849.500 

Rp. 
9.075.699.000 

Rupiah  
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BAB III 

KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 
A.  Kebijakan 

Poltekkes Kemenkes Maluku merupakan institusi Pendidikan tinggi kesehatan yang 

berada pada kelas III yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam 

rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergi antara kebijakan Kemenristek dikti 

dan Kemenkes, untuk   itu diperlukan kebijakan strategis ditahun 2020-2024 yaitu: 

1. Peningkatan kualitas Pendidikan. 

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni. 

4. Peningkatan jejaring kerja dengan institusi kesehatan baik didalam maupun di luar 

negeri serta Lembaga atau industri 

5. Peningkatan kualitas pengelolaan institusi yang akuntabel dan transparan dengan 

memanfaatkanTeknologi informasi di era digitalisasi 

 
Rencana Aksi merupakan upaya Poltekkes Kemenkes Maluku dalam mewujudkan 

visi. Visi Poltekkes Kemenkes Maluku adalah harapan yang menggambarkan 

keadaan Poltekkes Kemenkes Maluku yang akan datang. Didalam visi tersebut 

terkandung nilai-nilai yang menjadi cita-cita bagi segenap sivitas akademika Poltekkes 

Kemenkes Maluku. 

Dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan perlu disusun perencanaan yang 

sistematis dengan menetapkan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program 

serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini ditujukan untuk menjadikan 

Poltekkes Kemenkes Maluku sebagai institusi pendidikan yang mampu mengemban 

tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mutu yang baik.  

Pengukuran ketercapaian visi memerlukan sejumlah sasaran strategis beserta 

program dan indikator capaian hingga tahun 2023. Untuk mencapai sasaran strategis, 

bertolak pada evaluasi capaian Rencana Aksi tahun 2020, hasil evaluasi diri 

Poltekkes Maluku serta memperhatikan arah kebijakan pengembangan Poltekkes 

Kemenkes Maluku. 
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B. Program 

Pelaksanaan program sesuai sasaran yang tertuang dalam rencana strategi 

poltekkes kemenkes maluku tahun 2020 – 2024 diantaranya : 

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pengajaran 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

a. Melakukan rapat koordinasi pada awal semester dengan dosen pengajar 

b. Melakukan koordinasi dengan wahana praktik setiap semester untuk pelaksanaan 

pembelajaran praktik klinik 

c. Menyusun kurikulum institusional berbasis kepulauan sesuai dengan bidang 

ilmunya 

d. Memaksimalkan kompetensi lulusan yaitu kompetensi utama, kompetensi 

pendukung dan kompetensi lainnya : 

1) Mengidentifikasi dan mengevaluasi capaian kompetensi lulusan dengan 

melakukan peninjauan kurikulum institusional secara  periodic 

2) Memaksimalkan pencapaian kompetensi lulusan 

3) Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk pencapaian kompetensi 

dengan melakukan praktik mendiri di Laboratorium / Workshop 

e. Penguatan proses pembelajaran setiap tahun akademik : 

1) Melakukan kajian dan evaluasi setiap semester tentang karakteristik proses 

pembelajaran (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,  efektif, 

kolaboratif  dan berpusat pada mahasiswa)   

2) Melakukan kajian dan evaluasi perencanaan proses pembelajaran yang 

dilakukan dosen 

3) Membenahi sistem pembelajaran  sesuai dengan kurikulum dengan 

memperhatikan kompetensi, perencanaan pembelajaran (silabus/ RPS dan 

RPP/ RP) 

4) Melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang 

berlangsung antara dosen dan mahasiswa dan sumber belajar yang 

digunakan oleh mahasiswa dan dosen 

5) Melakukan kajian dan evaluasi  beban belajar mahasiswa setiap semester 

6) Melakukan evaluasi metode, strategi dan teknik pembelajaran yang dilakukan 

oleh dosen  setiap semester 

f.  Melakukan kajian dan evaluasi standar penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa yaitu prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme 

dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian,  dan 

kelulusan mahasiswa 
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g. Membuat perencanaan tahunan kegiatan Poltekkes  disesuaikan dengan 

kalender akademik Poltekkes Kemenkes Maluku 

h. Meningkatnya Skil lulusan sesuai dengan tuntutan dunia kerja 

i. Melaksanakan WS  Item & Item Rev 

j. Dosen membuat Soal  ujian  semester menggunakan metode  vignette dilengkapi 

blue print 

k. Melakukan try out ujian kompetensi institusi 

l. Mengikut sertakan mahasiswa dalam try out  nasional 

m. Memfasilitasi pengurusan Surat Tanda Registrasi 

n. Mengikut sertakan  mahasiswa dalam kegiatan pelatihan/ magang non 

institusional 

2. Mengembangkan  kegiatan kemahasiswaan 

Kegiatan yang dilaksankan meliputi : 

a. Mefasilitasi peran dan fungsi organisasi mahasiswa (BEM, HIMA) 

b. Melaksanakan kegiatan eksko dan ko olahraga dan seni 

c. Melaksanakan kegiatan ilmiah  (seminar dan bedah  buku 

d. Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan tingkat nasional dan internasional   

e. Melaksanakan kegiatan soft skill mahasiswa   

3. Melaksanakan Akreditasi  oleh LAMPTKes 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

a. Melaksanakan pendampingan akreditasi 

b. Melaksanakan persiapan Akreditasi Institusi 

4. Mengoptimalkan   penjaminan mutu 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

a. Mengevaluasi dan merencanakan kegiatan  unit penjaminan mutu 

b. Sosialisasi Standar Operating Prosedur  (SOP) system penjaminan mutu 

c. Melaksanakan audit internal  kegiatan penjaminan mutu Poltekkes 

5. Pengembangan Penelitian  

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

a. Membuat Road Map dan standar Penelitian 

b. Menyusun Buku Pedoman Penelitian 

c. Mengembangkan reputasi jurnal Poltekkes terakreditasi 

d. Melaksanakan publikasi hasil penelitian 

e. Peningkatan kualitas dan relevansi penelitian dosen: 

1) Mengikut sertakan dosen pada Training for Trainer (TOT) Metode  Penelitian 
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2) Menyelenggarakan Workshop  penulisan proposal penelitian, dan penulisan  

artikel ilmiah 

3) Dosen melaksanakan penelitian inovativ dalam bidang kesehatan sesuai 

keahlian & Berbasis Kepulauan 

4) Melibatkan dosen sebagai pembicara dalam kegiatan seminar 

6. Mengoptimalkan Pengabdian masyarakat sesuai bidang keahlian oleh dosen 

dengan/ tanpa melibatkan 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:  

a. Menyelenggarakan desa binaan 

b. Membuat standar pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Maluku 

c. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabadian masyarakat  

dan capaiannya secara periodic 

7. Pengembangan kemiteraan  antar perguruan tinggi lainnya dan dunia kerja 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

a. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan swasta 

dalam pemanfaatan lulusan 

b. Meningkatkan kerja sama dengan PT dalam negeri / PT Luar Negeri dan 

lembaga mandiri lainnya dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan 

8. Mengoptimalkan fungsi Ikatan Alumni 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

a. Identifikasi dan merencanakan kegiatan alumni serta terlibat dalam program 

pengembangan Poltekkes 

b. Membentuk kordinasi Alumni per Kabupaten 

9. Peningkatan dan pengembangan SDM  dosen 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

a. Membuat perencanaan pengembangan SDM Dosen 

b. Memberikan kesempatan kepada tenaga dosen  untuk mengikuti pelatihan  

sesuai dengan bidang keahlian 

c. Mengikusertakan Pendidikan lanjutan pasca sarjana (S2 dan S3) bagi tenaga 

dosen dengan memperhatikan peminatan atau jurusan sesuai dengan tuntutan 

kurikulum 

d. Sertifikasi Dosen 

10. Melakukan Standarisasi tenaga kependidikan 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

a. Rekrutmen tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, tenaga administrasi, 

teknisi)  PNS & non PNS sesuai kebutuhan 
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b. Mengembangkan kompetensi tenaga kependidikan melalui kegiatan pelatihan 

(magang). 

11. Sarana dan prasarana utama & pendukung pembejalaran sesuai standar 

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 

a. Mengembangkan sarana dan prasarana di laboratorium/bengkel/worksop 

melalui penambahan alat peraga/praktik  dan fasilitas pendukung sesuai 

keunggulan  serta bahan praktik yang berkaitan dengan kompetensi sesuai 

kurikulum 

b. Penambahan jumlah  gedung laboratorium pada Prodi 

c. Mengembangkan  perpustakaan melalui penambahan buku referensi sesuai 

keunggulan Poltekkes, jurnal nasional terakreditasi dikti, jurnal internasional, 

prosiding 

d. Membangun system informasi manajemen : jaringan internet (LAN) dan Hot 

Spot 

 
C. Rencana KerjaTahun 2021 
 

Rencana Kerja dan target tahun 2021 Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku 

ditetapkan berdasarkan rencana tahunan pada Rencana Aksi Tahun 2020-2024, 

dijabarkan melalui indicator kinerja utama yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Yang 

disajikan dalam tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 
Rencana kinerja tahunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Poltekkes   Kemenkes 

Maluku Tahun 2021 
 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Strategi capaian indikator 
kinerja 

Target 

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

1. Rasio dosen 
terhadap 
mahasiswa 

Rasio dosen dan mahasiswa  1: 20 

   Jumlah tenaga pendidik yang  
diusulkan untuk sertifikasi 

6 

   Jumlah usulan prodi baru 1 

   Jumlah pembukaan  kelas alih 
jenjang 

 
1 

   Jumlah   tenaga pendidik yang 
direkrut 

 
3 

   Jumlah kegiatan capacity 
building yang dilaksanakan 

 
1 
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No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Strategi capaian indikator 
kinerja 

Target 

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

2 Serapan 
lulusan < 1 
tahun  
 

Persentase serapan lulusan dipasar kerja 
kurang dari 1 tahun  

60 % 

   Jumlah kegiatan mimbar 
akademik yang melibatkan 
alumni 

1 

   Jumlah pelatihan yang diikuti oleh 
mahasiswa untuk minat dan bakat 

4 

   Jumlah kegiatan mahasiswa 
yang menghadirkan alumni 
sebagai testimony motivasi 
mahasiswa 

4 

   Tersedianya dokumen kerjasama 
dengan institusi terkait 
pendidikan dalam bentuk MOU 
dan MOA 

2 

   Jumlah laporanhasilreview 
kurikulum 

4 

   Jumlah bench marking institusi 
persiapan RKI ke lua rnegeri 

1 

   Jumlah dokumen kerjasama 
dengan tim pakar pengabmas 

4 

   Jumlah dokumen kerjasama 
dengan tim satgas bencana 

1 

   Persentase alumni yang telah 
menggunakan port alalumni 
sebagai media komunikasi 

70% 

   Persentase layanan administrasi 
yang diberikan kepada alumni 
dan masyarakat 

100% 

   Jumlah pertemuan yang 
dilaksanakan dengan stake 
holder dalam rangka 
pendayangunaan lulusan 

1 

3 Pembinaan 
wilayah  
berkelanjutan   

Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
berbasis wilayah dalam 1 tahun  

2 

   Jumlah dosen yang 
melaksanakan kegiatan 
pengabdian masyarakat 

 

5 

   Persentase penelitian yang 
diimplementasikan dalam 
kegiatan pengabmas. 

 

5 

   Jumlah kegiatan pelatihan/ 
Workshop kegiatan pengabmas 

 
5 
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No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Strategi capaian indikator 
kinerja 

Target 

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

   Tersedianya dokumen 
kerjasama dengan institusi 
terkait pengabdian masyarakat 
dalam bentuk MOU dan MOA 

 
 

5 

4 Karya yang 
diusulkan 
mendapatkan 
HAKI 

Karya yang diusulkan mendapatkan HAK 16 

   Hasil penelitian dan pengabmas 
yang diusulkan HKI 

16 

5 Penelitian yang 
di publikasikan 

Penelitian yang dipublikasikan 16,0 

   Jumlah hasil penelitianyang 
dapat dikomersialisasikan 
melalui kontak bisnis dengan 
industri 

 
 

1 

   Jumlah penerbitan Jurnal nasional 
Terakreditasi 

2 

   Jumlah penerbitan Jurnal 
internasional terindeks scopus 

1 

   Jumlah kegiatan seminar 
diseminasi hasil penelitian dan 
pengabmas 

 

1 

   Jumlah penelitian yang 
dipublikasikan melalui seminar 

 
16 

   Jumlah penelitian yang 
dipublikasikan melalui jurnal 
nasional terakreditasi 

 

12 

   Jumlah penelitian yang 
dipublikasikan melalui jurnal 
internasional dan jurnal 
internasional bereputasi 

 
 

6 

   Jumlah dokumen kerja sama 
dengan mitra bestari dalam hal 
penelitian 

 

4 

6 penelitian yang 
dihasilkan  

Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen 
dalam satu tahun 

16 

   Adanya Rencana Induk 
Penelitian Poltekkes Kemenkes 
Maluku 

 

1 

   Jumlah kegiatan workshop 
penelitian 

 
1 
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No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Strategi capaian indikator 
kinerja 

Target 

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

   Tersedianya dokumen 
kerjasama dengan institusi 
terkait penelitian dalam bentuk 
MOU dan MOA 

 
 

4 

   Jumlah dokumen kerjasama 
dengan tim pakar penelitian 

 
4 

7 Prosentase 
dosen tetap 
berkualifikasi 
S3 

Prosentase jumlah dosen tetap berkualifikasi S3 4% 

   Jumlah tenaga pendidik yang 
telah menyelesaikan Pendidikan 
S3 

 

1 

   Jumlah SDM yang ditingkatkan 
kualifikasinya melalui tugas 
belajar 

2 

8 Dosen yang 
berprestasi 
nasional dan 
internasional 

Dosen yang berprestasi nasional dan 
internasional 

3 

   Jumlah dosen yang mengikuti 
kegiatan faculty exchange 

2 

   Jumlah tenaga pendidikyang 
mengikuti pendidikan dan 
pelatihan 

10 

9 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat  

Indeks Kepuasan Masyarakat 3 

   Jumlah standar mutu perguruan 
tinggi yang dikembangkan oleh 
unit mutu 
a. Jumlah standar mutu 
b. Jumlah SOP 
c. Jumlah IK 

 
 
 

4 

   Jumlah kegiatan sosialisasi 
standar mutu perguruan tinggi 

 
1 

   Adanya laporan hasil evaluasi 
pelaksanaan standar mutu 

 
1 

   Jumlah laporan hasil AMI 1 

   Jumlah akreditasi prodi dengan 
predikat unggul 

 
1 
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No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Strategi capaian indikator 
kinerja 

Target 

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

10 Persentase 
mahasiswa dari 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah 

Persentase mahasiswa dari masyarakat 
berpenghasilan rendah yang mendapatkan 
bantuan dana pendidikan  

4% 

   Persentase bantuan beasiswa 
bagi mahasiswa berprestasi dan 
gakin 

 
4% 

11 Meningkatkan 
kelulusan uji 
kompetensi 

Persentase kelulusan uji kompetensi 75 % 

   Jumlah kegiatan dosen tamu/ 
Pakar dari dalam negeri 

16 

   Jumlah kegiatan dosen tamu/ 
Pakar dari luar negeri 

1 

   Jumlah mata kuliah yang 
menggunakan metode 
pembelajaran IPE dan IPC 

4 

   Penambahan sarpras pembelajaran 
a. Peralatan laboratorium 
b. Kelas 
c. Perpustakaan terpadu 
d. Kantin sehat 
e. IT 
f.  Media pembelajaran 

 
1 paket 

20 ruang kelas  
1 unit 
1 unit 

1 paket 
1 paket 

   Penambahan jumlah 
laboratorium terpadu 

1 unit 

   Jumlah dosen yang diberikan 
penyegaran tentang item dev, 
item rev dan IBA 

16 

   Jumlah kegiatan try out yang 
diikuti oleh seluruh mahasiswa 
yang akan mengikuti exit exam 

3 

   Jumlah kegiatan analisis soal 
yang dilakukan untuk try out 
UKOM internal 

2 

   Jumlah paket soal yang tersedia 
dalam bank soal yang ada di 
masing-masing jurusan 

4 
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No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Strategi capaian indikator 
kinerja 

Target 

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

   Jumlah kegiatan bimbingan 
persiapan UKOM yang 
Dilaksanakan oleh dosen 
Kepada seluruh mahasiswa 
yang akan mengikuti exit exam 

16 

   Penambahan fasilitas ruang 
CBT untuk pelaksanaan UKOM 

1 

   Jumlah laporan hasil kegiatan 
UKOM setiap jurusan 

8 

   Jumlah pengembangan aplikasi 
yang dimanfaatkan untuk 
pembelajaran 

1 

12 Persentase 
mahasiswa 
yang 
mendapatkan 
penghargaan 
nasional dan 
internasional 

Jumlah mahasiswa yang mendapatkan 
penghargaan tingkat nasional dan internasional 
dan regional (Prov/kab/kota) 

4 

   Jumlah kegiatan soft skill yang 
dilaksanakan oleh seluruh 
mahasiswa 

4 

   Jumlah kegiatan yang 
dilaksanakan didalam 
mengembangkan suasana 
akademik 

4 

   Persentase mahasiswa yang 
mengikuti kegiatan 
keorganisasian 

30% 

   Jumlah kegiatan UKM 3 

   Persentase mahasiswa yang 
ikut dalam kegiatan kesenian 
dan olahraga 

20% 

   Persentase mahasiswa yang 
mengikuti kegiatan bidang 
kemasyarakatan 

50% 

   Jumlah mahasiswa yang ikut 
dalam kegiatan pramuka tingkat 
nasional 

20 org 

   Jumlah kegiatan pengembangan 
Bahasa yang dilakukan oleh 
seluruh mahasiswa 
 
 
 

1 

13 Kinerja 
pengelola 

Persentase pendapatan PNPB terhadap biaya 
operasional 

28 % 
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No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Strategi capaian indikator 
kinerja 

Target 

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

keuangan 
efektif, efisien 
dan akuntabel. 

 Adanya standar pengelolaan 
keuangan 

 
1 

 Persentase laporan keuangan 
tepat waktu 

100% 

 Adanya audit keuangan secara 
teratur 
1. Audit internal 
2.Audit eksternal 

 
 
 

2 
2 

Persentase pendapatan PNBP (dalam rupiah) 9.075.699.000 

 Jumlah dokumen 
perencanaan keuangan 

 
6 

 Jumlah dokumen laporan 
keuangan 

 
12 

 
 

 

D. Sumber Dana 

Dana yang digunakan dalam    kegiatan tupoksi   pada Poltekkes Kemenkes Maluku 

berasal dari rupiah murni dan PNBP. Dana yang digunakan untuk Program 

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 

adalah Rp.53.571.573.000 yang terdiri dari: 

1 Pendidikan SDM Kesehatan  Rp - 

2 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis 

lainnya pada program pengembangan dan 

pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Rp 28.461.272.000 

3 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Rp 25.110.301.000 

 
Tabel 3.2 

Perbandingan Sumber Anggaran Poltekkes Kemenkes Maluku 
Tahun 2020 dengan 2021 

 

 
 
No 

 
Sumber Anggaran 

Tahun 

2020 2021 

1 RM 34.716.985.000 44.677.388.000 

2 PNBP 13.105.622.000 8.894.185.000 

 DIPA Total 47.822.607.000 53.571.573.000 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Kinerja Tahunan (Performance Plan) yang terintegrasi  dengan proses   penetapan      

anggaran, dan   rencana kerja  operasional (Action Plan) merupakan penjabaran dari   

Rencana Aksi Poltekkes  Kemenkes  Maluku. Implementasi dari  Rencana Aksi Poltekkes 

Kemenkes  Maluku akan  dilaksanakan oleh seluruh unit kerja masing-masing. 

Hasil  implementasi   pelaksanaan tersebut akan dilakukan evaluasi kinerja  internal  

dan akan dilaporkan kepada publik dalam bentuk Laporan Kinerja Poltekkes        

Kemenkes Maluku sehingga seluruh pihak dapat mengakses dengan  mudah.   Kami 

berharap Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Maluku ini dapat dijadikan    

sebagai  acuan untuk mengambil langkah - Iangkah kebijakan dalam pengembangan    

Poltekkes  Kemenkes Maluku  kedepan agar lebih maju dan berkembang. 


