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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 

Laporan Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2020, merupakan 

sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban Poltekkes Kemenkes Kupang kepada 

Badan PPSDM Kemenkes RI dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait baik langsung 

maupun tidak langsung sekaligus menyampaikan proses pencapaian hasil kinerja, 

penyampaian masalah yang terjadi dalam penyampaian kinerja dan upaya pemecahan 

masalah untuk kurun waktu 2020. Selain itu LAKIP Poltekkes Kemenkes Kupang merupakan 

wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan Misi yang dijabarkan dalam 

tujuan/ sasaran strategis. 

Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2020 – 2024 mengacu pada Visi 

dan Misi Kementerian Kesehatan RI yaitu ” Menjadi perguruan tinggi kesehatan 

berkualitas yang menghasilkan  lulusan unggul, mandiri dan berkarakter” 

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas; 

2. Mengembangkan keilmuan dan meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian 

masyarakat sesuai perkembangan IPTEK dan pengabdian masyarakat berbasis riset. 

3. Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ; 

4. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan sesuai standar 

Nasional 

5. Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

 

Perjanjian Kinerja 2019 ditetapkan 10 sasaran strategis yaitu :  

1) Meningkatnya lulusan tepat waktu target mencapai 80%  

2) Meningkatnya kelulusan uji kompetensi target mencapai 80% 

3) Meningkatnya Lulusan dengan IPK ≥ 3,25 target mencapai 40% 

4) Meningkatnya pembelajaran berbasis e-learning target mencapai 10%  

5) Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan target 

mencapai 40%  
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6) Meningkatnya kegiatan penelitian oleh dosen target mencapai 95 kegiatan  

7) Meningkatnya publikasi karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah 

nasional/internasional target mencapai 2,2 (indeks)  

8) Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam 1 

tahun target mencapai 7 wilayah  

9) Persentase Pendapatan PNBP terhadap biaya operasional target mencapai 

22,5% 

10) Jumlah Pendapatan PNBP target mencapai Rp. 16, 397, 200,000  

11) Ratio Dosen terhadap mahasiswa target mencapai 1 ; 25 

12) Karya yang diusulkan mendapatkan HKI target mencapai 1,9 

13) Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 target mencapai 10% 

14) Indeks Kepuasan masyarakat target mencapai 3,0 

15) Persentase Mahasiswa dari Masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat 

bantuan dana Pendidikan target mencapai 10%.  

 

Untuk menilai pencapaian sasaran strategis, Poltekkes Kemenkes Kupang telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Kupang melalui 

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Direktur dan Ka. Badan PPSDM 

Kemenkes RI. Berdasarkan hasil kinerja tahun 2020 didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Rasio dosen tetap dan mahasiswa mencapai 1;24 (tercapai) 

2. Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1 tahun mencapai 64,7% 

(tercapai) 

3. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun 

mencapai 11 wilayah (tercapai)    

4. Karya yang diusulkan mendapat HAKI mencapai 179 (tercapai) 

5. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 1 tahun mencapai 231 (tercapai) 

6. Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun mencapai 150 judul   

(tercapai) 

7. Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 mencapai 11% (tercapai) 
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8. Dosen  yang berprestasi nasional dan internasional mencapai 7 (tercapai) 

9. Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 3,40 (tercapai) 

10. Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat 

bantuan dana Pendidikan mencapai 13% (tercapai) 

11. Persentase kelulusan Uji Kompetensi mencapai 79,8% (tercapai) 

12. Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, 

Nasional dan regional (Prov/Kab/Kota) mencapai 2 (tercapai) 

13. Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional mencapai 32,35% 

(tercapai) 

14. Jumlah Pendapatan PNBP (dlm Rupiah) mencapai Rp.19.295.062.689 (tercapai) 

15. Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset (khusus satker PKBLU) (dlm Rupiah) 

mencapai Rp. 653.915.689 (tercapai) 

16. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU (khusus satker 

PKBLU)  mencapai 85%  (tidak tercapai) 

 

Rumusan kebijakan strategis untuk mencapai tujuan Poltekkes Kemenkes Kupang 

tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program. Secara rinci program tersebut 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan 

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan Sipenmaru 

b. Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI 

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan 

d. Peningkatan Nilai akreditasi institusi dari BAN-PT / LAM-PT 

e. Pelaksanaan SPMI di setiap Prodi 

f. Pengembangkan program Pusat Unggul IPTEK Poltekkes Kemenkes Kupang 

g. Meningkatkan penerapan program IPC dan IPE dalam kurikulum institusi 

h. Peningkatan Kegiatan Kemahasiswaan 

i. Peningkatan Suasana akademik 
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2. Peningkatan kualitas penelitian  

a. Peningkatan Kegiatan Penelitian yang berkualitas 

b. Peningkatan kegiatan Pengabmas yang berkualitas 

c. Peningkatan kegiatan publikasi hasil penelitian dosen 

d. Peningkatan jumlah HAKI 

3. Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat 

a. Peningkatan kegiatan Pengabmas yang berkualitas 

b. Peningkatan kegiatan publikasi hasil pengabdian masyarakat  

4 Peningkatan kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik 

a. Peningkatan layanan adminstrasi keuangan sesuai dengan SAP 

b. Peningkatan administrasi kepegawaian 

c. Peningkatan administrasi umum 

d. Peningkatan Program Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi 

e. Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran 

f. Mewujudkan Poltekkes Kupang menjalankan sistem manajemen kelembagaan lebih 

baik  

g. Pembukaan Prodi Baru 

h. Pengembangan Kegiatan Bisnis dalam peningkatan pendapatan non akademis 

5.    Peningkatan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

a. Perluasan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri; 

b. Peningkatan kerjasama dengan alumni dan OP; 
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A. LATAR BELAKANG 

 
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang adalah Lembaga 

Pendidikan tinggi milik Kementerian Kesehatan RI yang menyelenggarakan Program 

Pendidikan Diploma III Bidang Kesehatan. Sampai dengan tahun 2020 Poltekkes 

Kemenkes Kupang memiliki 7 Jurusan dan 12 Program studi terdiri dari : Jurusan 

Keperawatan memiliki 5 program studi yaitu prodi D-3 Keperawatan Kupang, Prodi D- 

3 Keperawatan Ende, Prodi D-3 Keperawatan Waingapu, Program Profesi Ners dan Prodi 

D-3 Keperawatan Waikabubak, Jurusan Sanitasi, Jurusan Kebidanan, Jurusan Farmasi, 

Jurusan Kesehatan Gigi, Jurusan Gizi dan Jurusan Teknologi Laboratorium Medis. 

Poltekkes Kemenkes Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan 

PPSSDM Kesehatan bertujuan untuk menghasilkan lulusan dalam berbagai bidang ilmu 

untuk mendukung sasaran strategi sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI. 

Pelaksanan kegiatan Tri dharma PT yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Kupang, 

adalah upaya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi serta agenda pembangunan 

pemerintah tahun 2019 s/d 2023. 

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) 

Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2020 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Poltekkes Kemenkes Kupang 

atas penggunaan anggaran. LKj ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja 

Poltekkes Kemenkes Kupang tahun anggaran 2020. Penyusunan LKj Poltekkes 

Kemenkes Kupang mengacu Permen PAN -RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun 

rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. 

1. Maksud penyusunan laporan kinerja: 

a. Peningkatan akuntabilitas kinerja Poltekkes Kupang 

b. Umpan balik peningkatan kinerja Poltekkes Kupang 

c. Peningkatan perencanaan program, kegiatan dan perencanaan organisasi 

Poltekkes Kemenkes Kupang 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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d. Peningkatan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Poltekkes 

Kemenkes Kupang 

e. Pemahaman dan penilaian pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab Poltekkes Kemenkes Kupang 

f. Menjadikan Poltekkes Kemenkes Kupang lebih akuntabel sehingga 

penyelenggaraan organisasi lebih efesien, efektif dan responsif terhadap 

masyarakat dan lingkungannya. 

2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja 

 
Adapun tujuan dari penyusunan laporan kinerja Poltekkes Kemenkes Kupang 

Tahun 2020 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja 

yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk 

meningkatkan kinerja. 

a. Menyampaikan pernyataan dari perjanjian Poltekkes Kemenkes Kupang 

b. Menjelaskan hasil dari kinerja yang telah ditetapkan Poltekkes Kemenkes 

Kupang 

c. Mengevaluasi perencanaan program, kegiatan dan perencanaan organisasi 

Poltekkes Kemenkes Kupang 

d. Menjelaskan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Kemenkes 

Poltekkes Kemenkes  Kupang 

e. Menjelaskan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

Poltekkes Kemenkes Kupang 

f. Menjelaskan kinerja yang lebih akuntabel agar penyelenggaraan organisasi lebih 

efesien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya 

 
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 
1. Kedudukan 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2018 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan 

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Poltekkes 

merupakan UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

PPSDMK yang dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh 3 orang wakil direktur. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekkes secara administratif dikoordinasikan oleh 
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Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Bidang 

Kesehatan. Poltekkes Kupang dapat Menyelenggarakan Pendidikan Profesi 

setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Sekretaris BPPSDMK dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat 

Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

2. Tugas Pokok 

Tugas Poltekkes Kemenkes Kupang adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi dalam bidang kesehatan. Mengacu kepada Ortala Nomor 38 tahun 2018 

Poltekkes Kemenkes Kupang memiliki tugas pokok ; 

 
 

 

3. Fungsi 

Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2018 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan 

Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian 

Kesehatan, tugas dan fungsi dijelaskan pada Bab III, pasal 4 - 5 sebagai berikut; 

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran; 

b. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi 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 penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang 

kesehatan; 

g. Pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan; 

h. Pengelolaan sistem, data dan informasi; 

i. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; 

j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi bidang 

kesehatan; dan 

k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan poltekkes. 
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Selain menyelenggarakan fungsi Poltekkes Kemenkes Kupang dapat melaksanakan 

dan mengembangkan pendidikan profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Kupang berpedoman pada Perubahan 

Ketiga Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Politeknik Kesehatan sebagai berikut: 

Susunan Pengelola Poltekkes kemenkes Kupang sebagai berikut : 

 
 JABATAN  NAMA 

1 Direktur : Dr. R.H. Kristina, SKM, Mkes 

2 Wakil Direktur Bidang Akademik : Irfan, SKM, M.Kes 

3 Wakil Direktur Bidang Umum, 

Keuangan dan Kepegawaian 

: Dra. Elisma, Apt, MMsi 

4 Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan : Wilhelmus Olin, Ssi, Apt, MSc 

5 Ketua SPI : Dr. Sabina Gero, SKp, M. Sc 

6 Kasubag Administrasi Umum, 

Keuangan dan Kepegawaian 

: Lidya Sulaiman, S.Farm, Apt 

7 Kasubag Administrasi Akademik : Ferdy Letik, Se, M.SE 

8 Kasubag Kerjasama, Alumni dan 

Kemahasiswaan 

: Ishak Djari, SE, MM 

9 Ka.Pusat Penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

: Ni Nyoman Y, S.Farm, Apt, M.Si 

10 Ka. Pusat Penjaminan Mutu : Yuliana Dafroyati, Skep, Ns 

11 Ka Pusat Pengembangan Pendidikan : Dr. Kusmiyati, ST 

12 Ka. Unit Sistem Informasi : Norma T. Kambuno, S.Si, Apt, 

M.Kes 
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13 Ka. Unit Laboratorium : Dr. Christine J. K Ekawati, S.Si. 

MSi 

14 Ka. Unit Pengembangan Bahasa : Dr. Yuanita C. L. Rogaleli, S.Si, 

M.Kes 

15 Ka Unit Pengelola Usaha/Bisnis : Marche Inggrita Takubessy S.Farm, 

Apt, M.Sc 

16 Ka. Unit Perpustakaan : Yosefina K. Watu, S.Sip 

 

Selain unsur pimpinan ditingkat poltekkes, terdapat unsur pimpinan ditingkat 

jurusan dan program studi sebagai berikut : 

 

 JABATAN  NAMA 

1 Ketua Jurusan Keperawatan : Dr. Florentianus Taat, SKp, M.Kes 

2 Kaprodi D-3 Kep. Kupang : Margaretha Tely, S.Kep.,Ns.,MPH 

3 Kaprodi D-3 Kep. Ende : Aris Wawomeo, S.Kp.M.Kep.Ns.Sp.Kep.Kom 

4 Kaprodi D-3 Kep. Waingapu : Maria Karerihara, M.Kes 

5 Kaprodi D-3 Kep. Waikabubak : Uly Agustine, S.Kp, M.Kep 

6 Kaprodi Pendidikan Profesi Ners : Era Dorihi Kale, S.Kep.,Ns.,M.Kep 

7 Ketua prodi DIII-Sanitasi : Karolus Ngambut, SKM, Mkes 

8 Ketua Prodi DIII-Kebidanan : Dr. Marieta Bakoil, SST, MPH 

9 Ketua Prodi DIII-Farmasi : Maria Hilaria, Ssi, Apt, MSc 

10 Ketua Prodi DIII-Kesehatan Gigi : Melkisedek Nubatonis, MKG 

11 Ketua Prodi DIII-Gizi : Agustina, Setia, M.Kes 

12 Ketua Prodi DIII-TLM : Agustina Djuma, SSi, MSc 

13 Ketua Prodi PJJ Kebidanan : Dewa Ayu P. M. K. Wati, SSiT. M.Kes 

14 Ketua Prodi PPJ Keperawatan : Maria Vivi Aty, Skep. NS, M.Kep 
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Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Kupang berpedoman pada Perubahan 

Ketiga Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Politeknik Kesehatan, yang digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut: 

 

 

Garis besar tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Unit Organisasi Poltekkes 

Kemenkes Kupang sesuai dengan Bagan Struktur Organisasi adalah sebagaimana diuraikan 

berikut ini: 

1. Direktur 

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat dan membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, 

mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan serta urusan administrasi umum. Dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari, direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil direktur yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada direktur. Direktur melaporkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan PPSDMK. Dalam melaksanakan 

tugas direktur menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan poltekkes; 

b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 
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d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; 

e. Pelaksanaan kerja sama; 

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan 

g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan poltekkes. 

 
 

2. Wakil Direktur 

Wakil direktur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur. Wakil 

direktur terdiri atas: 

a. Wakil direktur bidang akademik; 

b. Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian dan administrasi umum; dan 

c. Wakil direktur bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama. 

a. Wadir I ( Bidang Akademik ) 

Wadir bidang akademik mempunyai tugas membantu direktur dalam 

memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem Teknologi 

informasi. Tugas wadir I membantu merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi 

dengan pihak terkait serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 

implementasi kebijakan : 

1) Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan 

2) Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

4) Pengelolaan akademik 

5) Pengelolaan sistem informasi 

6) Meninjau ulang dan menyempurnakan bahan administrasi akademik yang 

disiapkan oleh bagian akademik dan umum sebelum disahkan oleh direktur dan 

digunakan oleh civitas akademik. 

7) Memastikan seluruh pengelolaan akademik sejalan dengan kebijakan umum 

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristekdikti, serta sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

8) Menggunakan data dan informasi yang dikelola Bagian Akademik dan Umum 

sebagai bahan perumusan kebijakan 

b. Wadir II (Bidang Administrasi umum, Kepegawaian dan Keuangan) 

Wadir II mempunyai tugas membantu merumuskan kebijakan, melakukan 

koordinasi dengan pihak terkait serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 
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implementasi kebijakan : 

1) Keuangan 

2) Pengelolaan barang milik negara 

3) Pengadaan barang dan jasa 

4) Perencanaan, program, dan anggaran 

5) Kepegawaian 

6) Hubungan masyarakat 

7) Penataan organisasi dan tata laksana 

8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

9) Tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan 

10) Memastikan seluruh pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi 

umum sejalan dengan kebijakan umum Badan PPSDM Kesehatan dan 

Kementerian Kesehatan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

c. Wadir III (Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama) 

Wadir III mempunyai tugas membantu merumuskan kebijakan, melakukan 

koordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi 

kebijakan : 

1) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika poltekkes dan hubungannya dengan 

lingkungan 

2) Pengelolaan mahasiswa dan alumni 

3) Pengelolaan kerja sama 

4) Meninjau ulang dan menyempurnakan bahan administrasi kerja sama yang 

disiapkan oleh bagian akademik dan umum sebelum disahkan oleh direktur 

dan digunakan dalam perjanjian kerja sama. 

3. Satuan Pengawas Internal (SPI) 

Tugas pokok Satuan Pengawas Internal adalah membantu direktur dalam 

kaitannya dengan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan dan 

melakukan verifikasi keadaan keuangan dan prosedur operasional poltekkes dengan 

serangkaian program audit yang sistematik. Satuan Pengawas Internal (SPI) 

merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas 

nama direktur. 
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a. Wewenang Ketua Satuan Pengawas Internal 

1) Mempunyai akses terhadap seluruh dokumen keuangan dan kinerja, pencatatan 

aktivitas, manajemen aset, manajemen SDM, hukum dan ketatalaksanaan, fisik 

harta dari seluruh bagian unit utama, dan unitunit usaha/ bisnis lainnya untuk 

mendapatkan data informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit. 

2) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil temuan audit dan 

pemeriksaan kepada pimpinan secara berkala. 

3) Meminta konfirmasi kepada direktur tentang pelaksanaan tindak lanjut 

rekomendasi hasil temuan audit. Melakukan pengembangan dan pelatihan 

auditor untuk meningkatkan keahlian profesi, baik yang dilaksanakan oleh intern 

SPI maupun pihak luar. 

4) Mengembangkan instrumen kertas kerja audit dan buku pedoman audit internal 

yang relevan guna kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas SPI. 

b. Tanggung jawab Ketua Satuan Pengawas Internal 

1) Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik. 

2) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang 

non-akademik. 

3) Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal. 

4) Melaporkan hasil pengawasan pengawasan internal kepada Direktur. 

5) Mengajukan saran dan/ atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan 

kegiatan non akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal. 

c. Uraian Tugas Ketua Satuan Pengawas Internal 

1) Melaksanakan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan 

penilaian terhadap manajemen Poltekkes menurut peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

2) Melakukan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian 

atas keuangan, sumber daya manusia, pengembangan, saranaprasarana dan aset 

fisik dan non fisik, pengadaan/ perbelanjaan barang dan jasa, operasional, 

teknologi informasi dan komunikasi dan obyek lain atas pengarahan Direktur. 

3) Melakukan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian 

terhadap kesesuaian dan ketaatan unit kerja terhadap peraturan perundangan. 

4)  Melakukan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian 

terhadap efisiensi dan efektifitas sistem, prosedur, dan rencana dan 

implementasi kegiatan-kegiatan. 
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5) Melakukan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian 

atas laporan berkala unit-unit kerja dan/atau sub-sub sistem internal unit kerja. 

6) Melakukan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian 

atas perencanaan, implementasi dan laporan dari setiap unit kerja dan/atau sub- 

sub sistem internal unit kerja. 

7) Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil analisa dan temuan audit, 

pengawasan dan pemeriksaan. 

8) Menyampaikan saran perbaikan terhadap kebijakan pimpinan dan perencanaan 

dan implementasi kegiatan unit kerja. 

9) Menyampaikan hasil audit, analisa, pengawasan dan pemeriksaan termasuk 

audit kepada direktur. 

10)  Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup sistem pengendalian internal yang 

ditugaskan oleh direktur. 

11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan, 

penugasan, dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
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4. Senat Poltekkes 

a. Senat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPPSDMK. 

b. Ketua Senat dijabat oleh direktur 

Ketua dan Sekretaris Senat dipilih oleh anggota bukan dari unsur direktur dan wakil 

direktur. 

c. Senat terdiri dari : 

1) Ketua merangkap anggota. 

2) Sekretaris merangkap anggota. 

3) Anggota. 

Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri dari: 

a) Direktur; 

b) Wakil Direktur; 

c) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi apabila Jurusan hanya memiliki 1 

Prodi; 

d) Guru Besar; 

e) Perwakilan Dosen dari masing-masing jurusan; dan 

f) Perwakilan Pejabat Struktural dari BPPSDMK (ex officio). 

Jika jumlah anggota senat genap, maka ditambahkan dari perwakilan dosen yang 

dipilih (perlu pembahasan lebih lanjut : Permenristekdikti no 139 tahun 2014) 

d. Ketua dan Sekretaris Senat berasal dari dan dipilih oleh anggota Senat. 

e. Tugas Senat sebagai berikut : 

1) Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan 

Poltekkes Kemenkes; 

2) Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes 

Kemenkes sesuai peraturan perundangan; 

3) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan 

kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai peraturan perundangan; 

4) Merumuskan, menetapkan norma, kebijakan dan tolok ukur penyelenggaraan 

akademik Poltekkes Kemenkes; 

5) Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Direktur dalam 

pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik; 

6) Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes; 
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7) Mengusulkan calon Direktur kepada Kepala BPPSDMK berdasarkan hasil 

pemilihan calon Direktur yang dilaksanakan oleh Senat; dan 

8) Mengusulkan kepada Kepala BPPSDMK berkenaan dengan pemberhentian 

Direktur Poltekkes Kemenkes yang berhenti karena berhalangan tetap atau 

diberhentikan. 

f. Senat wajib melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, 

di luar acara Dies Natalis dan Wisuda. 

g. Rapat Senat dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ N + 1 

(separuh ditambah satu) dari jumlah anggota Senat. 

h. Keputusan rapat senat didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat dan 

apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan didasarkan pada suara terbanyak 

dari anggota yang hadir. 

 
5. Sub bagian 

1) Sub bagian merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekkes Kemenkes yang 

menyelenggarakan pelayanan administratif yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada direktur. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

dikoordinasikan oleh wadir sesuai dengan bidang tugasnya dan dipimpin oleh 

seorang kepala. 

2) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari : 

a) Subbagian Administrasi Akademik; mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan administrasi akademik dan pengelolaan data dan informasi. 

b) Subbagian Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama; 

mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni 

serta penyiapan bahan administrasi kerja sama 

c) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum. mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, 

dan anggaran, urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara, urusan 

kepegawaian, urusan hubungan masyarakat, administrasi pengadaan barang 

dan jasa, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkap 
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6. Jurusan 

a. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada direktur dipimpin oleh seorang ketua jurusan. 

b. Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan 

profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

pengelolaan sumber daya pendukung program studi. 

c. Jurusan dibentuk sesuai dengan kebutuhan Poltekkes Kemenkes untuk 

mengkoordinasikan pengelolaan program studi. Nomenklatur Jurusan 

disesuaikan dengan nomenklatur rumpun program studi atau salah satu program 

studi jika tidak dalam rumpun yang sama. 

d. Pembentukan jurusan diusulkan direktur kepada Kepala BPPPSDMK dengan 

pertimbangan senat. Kepala BPPSDMK menetapkan Jurusan sesuai dengan 

usulan Poltekkes atau sesuai pertimbangan kebutuhan. 

e. Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh direktur 

dan bertanggung jawab langsung kepada direktur. 

f. Kedudukan Ketua Jurusan dapat berada di direktorat atau di salah satu program 

studi. 

g. Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 tahun sama dengan masa periode jabatan 

Direktur dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

h. Tugas pokok dan fungsi Ketua Jurusan: 

1) Mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan 

2) Mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya jurusan. 

i. Struktur organisasi Jurusan terdiri dari : 

1) Ketua Jurusan. 

2) Sekretaris Jurusan. 

3) Ketua Program Studi. 

4) Kelompok tenaga fungsional. 

j. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris 

Jurusan. 

k. Sekretaris Jurusan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, umum, keuangan, 

perlengkapan dan kepegawaian di tingkat Jurusan. 

l. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jurusan bertanggung jawab kepada 

Ketua Jurusan. 
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7. Program Studi 

a. Prodi merupakan kesatuan kegiatan Tridharma yang memiliki kurikulum dan 

metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau 

Pendidikan Profesi. 

b. Setiap jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa Prodi sesuai dengan 

kebutuhan program/pelayanan/pembangunan kesehatan. 

c. Prodi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diselenggarakan melalui 

program studi di luar kampus utama atau di kampus utama. 

d. Prodi dipimpin oleh Ketua Prodi yang merupakan seorang dosen yang ditunjuk 

dan ditetapkan serta bertanggung jawab kepada Direktur. Ketua Prodi 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Ketua 

Jurusan. 

e. Jurusan yang hanya memiliki 1 (satu) Prodi, maka tugas Ketua Jurusan 

merangkap sebagai Ketua Prodi. 

f. Tugas pokok dan fungsi Ketua Prodi: 

1) Membuat rencana dan memantau Tridharma Perguruan Tinggi dan 

2) Melaksanakan dan memantau Tridharma Perguruan Tinggi dan 

pengelolaan sumberdaya setelah berkoordinasi dengan jurusan. 

g. Struktur Organisasi Prodi terdiri dari : 

1) Ketua Prodi, 

2) Dalam hal diperlukan dapat dibentuk Pelaksana Program Studi 

8. Pusat 

a. Pusat merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di 

bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, 

dan penjaminan mutu. 

b. Pusat dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur. 

c. Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. 

d. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusat secara teknis fungsional berkoordinasi 

dengan Wadir sesuai dengan tugas fungsinya 

e. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pusat dibantu tenaga administrasi 

f. Poltekkes terdiri atas: 
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1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 

a) Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana 

tugas Poltekkes Kemenkes di bidang penelitian terapan dan pengabdian 

kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur; 

b) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang 

Kepala yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur dan bertanggung jawab 

kepada Direktur serta secara teknis fungsional berkoordinasi dengan Wadir I; 

c) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas 

menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

d) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi: 

(1) Menyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat serta Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Poltekkes Kemenkes yang mengacu pada Renstra 

BPPSDMK, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan, Kemenristekdikti, dan Pemerintah Daerah setempat; 

(2) Menyusun rencana anggaran tahunan untuk pelaksanaan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat tingkat Poltekkes Kemenkes 

melalui DIPA Poltekkes Kemenkes; 

(3) Menyusun Pedoman dan Petunjuk Teknis penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes ; 

(4) Menyusun kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan 

internasional; 

(5) Mengembangkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan Perguruan Tinggi lain dan mitra industri atau 

lembaga lain dalam negeri dan luar negeri; 

(6) Memfasilitasi dan mengembangkan sistem basis elektronik data 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 

capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 

Poltekkes Kemenkes; 

(7) Melakukan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam jurnal nasional dan internasional; 
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(8) Mengembangkan hasil penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat untuk mendapatkan hak paten dan Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

(9) Melaksanakan kegiatan koordi nasi terkait dengan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di tingkat Poltekkes Kemenkes; 

(10) Melaporkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat Poltekkes Kemenkes kepada Direktur. 

(11) Mengkoordinir pelaksanaan kaji etik penelitian (ethical clearance) 

 
 

2) Pusat Pengembangan Pendidikan 

a) Pusat Pengembangan Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas 

Poltekkes Kemenkes di bidang pengembangan pendidikan yang berada 

di bawah Direktur; 

b) Pusat Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang 

ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada 

direktur serta secara teknis fungsional berkoordinasi dengan Wadir I 

c) Pusat Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan 

kegiatan Pengembangan Pendidikan dan pelatihan (koordinasi dengan 

Puslat SDMK) 

d) Pusat Pengembangan Pendidikan mempunyai fungsi: 

(1) Mengembangkan desain pembelajaran dan memfasilitasi proses 

pembelajaran dalam berbagai setting di dalam kelas, klinik, dan 

masyarakat, maupun untuk berbagai domain, termasuk perilaku 

profesional berdasarkan evidence based 

(2) Mengembangkan sumber belajar dan bahan ajar yang berkualitas, 

efisien dan terjangkau 

(3) Mengembangkan sistem penilaian belajar mahasiswa yang mampu 

menstimulasi belajar berdasarkan evidence based 

(4) Mengembangkan kurikulum dan instruksi pembelajaran yang 

kontekstual berbasis permasalahan di masyarakat berdasarkan 

evidence based 

(5) Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan kualitas 

penyelenggaraan pendidikan kesehatan 
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(6) Melakukan kajian dan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi 

kegiatan pengembangan pendidikan 

(7) Mengembangkan, memantau dan mengevaluasi pembelajaran e- 

Learning sesuai dengan jenis program pendidikan yang selaras 

dengan capaian pembelajaran lulusan. 

(8) Mengembangkan, mengimplementasikan, memantau dan 

mengevaluasi Interprofessional Education (IPE) dan 

Interprofessional Collaboration (IPC). 

(9) Mengembangkan, mengimplementasikan, memantau dan 

mengevaluasi   program studi sesuai dengan kebutuhan visi dan 

misi Kemenkes 

(10) Mengembangkan, mengimplementasikan, memantau dan 

mengevaluasi Pusat Unggulan Institusi Poltekkes Kemenkes 

(PUIPK). 

 
3) Pusat Penjaminan Mutu. 

a) Pusat Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana di bidang penjaminan 

mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur. 

b) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk 

dan ditetapkan oleh Direktur dan secara teknis fungsional berkoordinasi 

dengan Wadir I; 

c) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu 

pendidikan secara sistematis dan terencana dalam suatu program 

penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang 

jelas; 

d) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai fungsi: 

(1) Perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal 

secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes; 

(2) Penyusunan perangkat dokumen (pernyataan mutu, prosedur, 

instruksi kerja, pertahapan sasaran mutu, kebijakan mutu, manual 

mutu, dan standar mutu) yang diperlukan dalam rangka 

pelaksanaan sistem penjaminan mutu; 

(3) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu; 
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(4) Membentuk Tim Audit Mutu Internal (AMI) yang ditandatangi 

oleh Direktur; 

(5) Pelaksanaan audit mutu internal secara berkala/insidentil dan 

evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu; 

(6) Pelaksanaan monitoring sistem pelaksanaan penjaminan mutu; 

(7) Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil AMI; 

(8) Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu internal; dan 

(9) Melakukan koordinasi dengan perwakilan Pusat Penjaminan Mutu 

di masing-masing Prodi. 

e) Setiap Prodi membentuk perwakilan Pusat Penjaminan Mutu sesuai 

kebutuhan. 

9. Unit-Unit : 

a. Merupakan unsur penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan 

penjaminan mutu 

b. Unit di Poltekkes paling sedikit terdiri atas: 

1) Unit Teknologi Informasi; 

2) Unit Laboratorium Terpadu; 

3) Unit Perpustakaan Terpadu; dan 

4) Unit Pengembangan Bahasa. 

c. Selain unit tersebut di atas, dapat dibentuk unit penunjang lainnya sesuai dengan 

karakteristik dan keilmuan yang dikembangkan pada Poltekkes. 

d. Pembentukan unit penunjang lainnya tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan 

PPSDM Kesehatan 

1). Unit Teknologi Informasi 

1) Unit Teknologi Informasi adalah unit penunjang teknis di bidang pengolahan 

data dan informasi. 

2) Unit Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh Direktur diantara tenaga fungsional Teknisi Komputer, 

Pranata Komputer dan Operator Komputer di lingkungan Unit Teknologi 

Informasi. 



19 LAPORAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES KUPANG TAHUN 2020 
 

3) Kepala Unit Teknologi Informasi bertanggung jawab kepada Direktur dan 

secara teknis fungsional dibina oleh Wadir I dan dikoordinasikan dengan 

Wadir terkait. 

4) Unit Teknologi Informasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, 

menyajikan, menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk 

program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat., serta layanan berbasis teknologi informasi. 

Unit Teknologi Informasi mempunyai fungsi: 

A. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, serta pelaporan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana. 

B. Penyimpanan dan penyajian data dan informasi. 

C. Pemberian layanan dan mendayagunakan komputer teknologi informasi. 

D. Memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran dengan e-Learning, 

Computer/Internet Based Test (CBT/IBT) dalam hal dukungan sarana dan 

prasarana, infrastruktur serta SDM. 

E. Menyiapkan helpdesk untuk maintenance dan troubleshooting sistem dan 

aplikasi e-learning. 

F. Pengembangan teknologi informasi. 

G. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Teknologi Informasi. 

2). Unit Laboratorium Terpadu 

1) Unit Laboratorium Terpadu adalah unit penunjang teknis di bidang 

laboratorium dari satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan 

keperluan semua jurusan. 

2) Unit Laboratorium Terpadu dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh Direktur. 

3) Unit Laboratorium Terpadu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Wadir I 

4) Unit Laboratorium Terpadu mempunyai tugas memberikan layanan bahan 

dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

5) Unit Laboratorium Terpadu mempunyai fungsi: 

A. Merencanakan, menyediakan dan mengelola bahan dan alat laboratorium. 

B. Memberikan layanan, dan mendayagunakan bahan dan peralatan 

laboratorium. 



20 LAPORAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES KUPANG TAHUN 2020 
 

C. Memelihara bahan dan peralatan laboratorium. 

D. Melaksanakan urusan tata usaha laboratorium. 

E. Mengembangkan laboratorium. 

3). Unit Perpustakaan Terpadu 

1) Unit Perpustakaan Terpadu dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh Direktur. 

2) Kepala Unit Perpustakaan Terpadu bertanggung jawab kepada Direktur dan 

secara teknis fungsional dibina oleh Wadir III. 

3) Unit Perpustakaan Terpadu mempunyai tugas memberikan layanan bahan 

pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat serta mengkoordinir perpustakaan yang ada di masing-masing 

prodi, khususnya perpustakaan prodi di luar kampus utama. 

4) Unit Perpustakaan Terpadu mempunyai fungsi: 

A. Merencanakan kebutuhan bahan pustaka 

B. Menyediakan dan mengelola bahan pustaka. 

C. Memberikan layanan konvensional dan digital. 

D. Memelihara bahan pustaka. 

E. Mengembangkan perpustakaan baik kualitas maupun kuantitas. 

F. Melaksanakan urusan tata usaha perpustakaan. 

4). Unit Pengembangan Bahasa 

1) Unit Pengembangan Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh Direktur. 

2) Kepala Unit Pengembangan Bahasa berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur dan secara teknis fungsional dibina oleh Wadir I…. 

3) Unit Pengembangan Bahasa adalah unit yang bertanggung jawab 

meningkatkan kompetensi bahasa asing. 

4) Unit Pengembangan Bahasa mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan 

dan pelatihan kemampuan dan keterampilan bahasa bagi dosen dan 

mahasiswa. 

5) Unit Pengembangan Bahasa mempunyai fungsi : 

A. Penyusunan rencana program dan pengembangan bahasa 

B. Produksi media atau sumber belajar untuk pembelajaran bahasa 

C. Inovasi pengembangan sistem pengembangan bahasa 

D. Kerjasama terkait pengembangan bahasa 



21 LAPORAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES KUPANG TAHUN 2020 
 

5). Unit Pengelolaan Usaha 

Unit pengelola usaha atau nomenklatur lain mempunyai tugas 

melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber 

pendanaan Poltekkes melalui pemanfaatan sumber daya (aset). Unit pengelola 

usaha atau nomenklatur lain bertanggung jawab kepada Direktur sebagai pemimpin 

badan layanan umum melalui Wadir II. 

10. Kelompok Tenaga Fungsional 

a. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu 

b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan 

fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

c. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang 

terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

d. Tenaga fungsional di lingkungan Poltekkes Kemenkes meliputi tenaga pendidik 

dosen dan kependidikan. 

e. Kelompok tenaga fungsional pendidik adalah dosen, yang terdiri dari dosen 

tetap dan dosen tidak tetap. 

1) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai 

tenaga pendidik tetap pada Politeknik Kesehatan Kemenkes. 

2) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus 

sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik Kesehatan Kemenkes. 

f. Kelompok tenaga fungsional kependidikan adalah tenaga yang diangkat atau 

bekerja dalam jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang keahliannya, yang 

terdiri dari tenaga fungsional penunjang akademik dan tenaga fungsional 

administrasi. 

g. Tenaga fungsional penunjang akademik adalah tenaga yang diangkat atau 

bekerja dalam jabatan fungsional bidang akademik dengan tugas utama 

menunjang kegiatan akademik pada Poltekkes Kemenkes antara lain 

Pustakawan, Teknisi, Pranata Komputer, dan Pranata Laboratorium Pendidikan 

atau tenaga fungsional akademik lain sesuai dengan kebutuhan. 
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h. Tenaga fungsional administrasi adalah tenaga yang diangkat atau bekerja dalam 

jabatan fungsional bidang administrasi, antara lain tenaga fungsional Analis 

Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Arsiparis, Perencana atau tenaga 

fungsional administrasi lain sesuai dengan kebutuhan. 

i. Jumlah tenaga fungsional pada masing-masing unit ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan. 

D. SUMBER DAYA 

 

 
Untuk dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 

organisasi, sangat diperlukan dukungan sumberdaya yang memadai baik sumberdaya 

manusia, sumberdaya pembiayaan maupun sumberdaya sarana dan prasarana. Sumber Daya 

merupakan bagian utama dalam mencapai keebrhasilan suatu visi dan misi dari suatu 

organisasi. 

1. Sumber Daya Manusia 
 

 

a. Tenaga Dosen 

Tabel 1.1 

Perkembangan Tenaga Dosen Tahun 2019-2020 
 

No. Pendidikan 2019 2020 

1 Doktor (S3) 15 15 

2 Magister (S2) 177 173 

 Jumlah 192 188 

 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah dosen tetap pada tahun 2019 sebanyak 192 

dengan kualifikasi Magister (S2) sebanyak 177 orang dan Doktor (S3) sebanyak 15 

orang sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 188 orang dengan kualifikasi Magister 

(S2) sebanyak 173 orang dan Doktor (S3) sebanyak 15 orang 
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Grafik 1.1 Distribusi Tingkat Pendidikan Dosen Tahun 2019-2020 

 
Status kepegawaian dosen dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

Grafik 1.2 

Status Kepegawaian Dosen Tetap PNS dan Non PNS 

Tahun 2019 – 2020 

 
 

Pola pengembangan karier dosen terus ditingkatkan dari tahun ke tahun 

melalui berbagai strategi dan pelatihan kompetensi. Pola pengembangan karier dosen 
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dapat diukur melalui perolehan jabatan akademik dosen. Perkembangan perolehan 

jabatan akademik dosen tahun 2019-2020 disajikan pada tabel dibawah ini : 

 

Grafik 1.3 

Perkembangan Jabatan Akademik Dosen 

b. Tenaga Kependidikan 

Tenaga kependidikan merupakan salah unsur penting dalam pengelolaan pendidikan 

pada Poltekkes kemenkes Kupang. Tenaga kependidikan memiliki fungsi membantu 

memberi pelayanan admnistrasi kepegawaian dan umum, layanan administrasi 

akademik dan kemahasiswaan serta pengelolaaan keuangan dan aset. Distribusi 

tenaga kependidikan dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 1.4 

Jumlah Tenaga Kependidikan 



25 LAPORAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES KUPANG TAHUN 2020 
 

Grafik 1.4 diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2019-2020 terjadi penambahan 

jumlah tenaga kependidikan PNS melalui rekruitmen formasi CPNS dan pindah dari 

PNS Pemda ke PNS Kementerian Kesehatan. . Distribusi tingkat Pendidikan tenaga 

kependidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.2 
Distribusi Tingkat Pendidikan Tenaga Kependidikan Tahun 2019 – 2020 

 

Tingkat 

Pendidikan 
2019 2020 

 
PNS 

Non 

PNS 
PNS Non PNS 

S2 6 0 7 0 

S1 39 19 37 26 

D-IV 13 6 15 0 

D-III 15 7 18 6 

D-I 0 1 1 0 

SMA 49 18 43 23 

SMP 4 2 4 0 

SD 2 1 2 0 

Jumlah 122 54 127 55 

 
 

Berdasarkan tabel 1.2 tingkat pendidikan tenaga kependidikan sebagian besar 

adalah SMA disusul pendidikan S2 dan sarjana. Tingkat pendidikan S2 dan Sarjana 

terdiri dari kasubag, instruktur laboratorium, tenaga Pranata Laboratorium 

Pendidikan (PLP), Pustakawan, pengelola laporan keuangan dan BMN dan JFT non 

dosen lainnya. Sedangkan pendidikan D-III kebawah untuk fungsi pelayanan 

administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan, sopir dan tenaga pramubakti. 
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Grafik 1.5 

Tingkat Pendidikan Tenaga Kependidikan Tahun 2019-2020 

 

 

 
2. Sumber Daya Pembiayaan 

Sumber pembiayaan pada tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Belanja Bukan Pajak (PNBP). Alokasi dana 

untuk Poltekkes Kemenkes Kupang adalah Rp. 68.048.290.000 dengan Nomor DIPA 

SP DIPA-024.12.2.632284/2020 Tgl 12 Nop. 2019. 

Catatan Justifikasi Revisi DIPA 2020 

 
a. Revisi 1 adalah revisi penghapusan catatan halaman IV DIPA dan Perubahan Akun 

Belanja dari PBNP ke Akun Belanja BLU. Review bersama Tim APIP dilakukan 

pada Tanggal 16 Januari 2020 dan DIPA terbit pada tanggal 23 Maret 2020. 

b. Revisi 2 adalah revisi efisiensi anggaran senilai Rp. 3,121,910,000. dari Pagu 

sebelumnya Rp. 70. 008.393.000 menjadi Rp. 66.886.483.000. Dipa revisi ini terbit 

pada tanggal 6 Mei 2020 

c. Revisi 3 adalah revisi pemutakhiran akun covid 19 untuk belanja keperluan 

penanganan covid-19 berdasarkan Surat Dinas Direktur Jenderal perbendaharaan 

No. S-369 /PB/2020 tanggal 27 April 2020 perihal pemutakhiran akun dalam rangka 

penanganan pandemic corona virus desease 2019 (Covid-19). Dipa terbit pada 

tanggal 20 Mei 2020. 
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d. Revisi 4 adalah revisi pembukaan blokir anggaran untuk belanja Penelitian Dosen, 

Pengabmas dosen dan Perencanaan Gedung Poltekkes Tahun 2020. Dipa revisi 4 ini 

terbit pada tanggal 26 Agustus 2020. 

e. Revisi 5 adalah Revisi POK, yakni melakukan pergeseran dalam output yang sama 

untuk memenuhi kebutuhan satker. Diantaranya dalah revisi penambahan paket data 

bagi mahasiswa, kegiatan WBK dan tambahan belanja honor jasa rohaniwan untuk 

kegiatan kepegawaian. Dipa revisi 5 terbit pada tanggal 7 September 2020. 

f. Revisi 6 adalah revisi Tambahan Alokasi anggaran senilai Rp. 1,161,807,000, yang 

dipergunakan belanja kekurangan belanja pegawai, tambahan belanja Modal sarana 

dan prasarana serta untuk kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka Germas. 

DIPA revisi 6 ini terbit pada tanggal 03 November 2020. 

g. Revisi 7 adalah revisi POK pergeseran untuk tambahan anggaran kegiatan wisuda 

pada prodi keperawatan waikabubak dan persiapan wisuda prodi Ners serta 

tambahan anggaran untuk memenuhi anggaran kebutuhan akreditasi di prodi. Dipa 

revisi 7 terbit pada tanggal 18 November 2020 

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana 

Berdasarkan data aplikasi Simak-BMN pelaporan per 31 Desember 2020 bahwa 

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Poltekes 

Kemenkes Kupang bernilai Rp. 238,146,051,223 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan 

Miliyar, Seratus Empat Puluh Enak Juta, Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh 

Tiga). Nilai tersebut merupakan nilai barang konsumsi, peralatan dan mesin, software, 

asset tidak berwujud lainnya dan asset tetap yang tidak dipergunakan dalam operasional 

pemerintahan seperti tertera pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.3 

Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Posisi Per Tanggal 31 Oktober 2020 

Tahun anggaran 2020 

 

Akun Neraca  Jumlah 

Kode Uraian  

117111 Barang Konsumsi 833,922,526 

117113 Bahan untuk Pemeliharaan 20,138,898 

117114 Suku Cadang 395,859,889 

117121 Pita Cukai, Materei dan Leges 0 
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117128 Barang Persediaan Lainnya untuk 

Dijual/Diserahkan ke Masyarakat 

0 

117131 Bahan Baku 593,853,458 

117191 Persediaan untuk tujuan strategis 0 

117199 Persediaan Lainnya 105,984,181 

131111 Tanah 112.599.560.000 

132111 Peralatan dan Mesin 90,064,517,871 

133111 Gedung dan bangunan 116.066.634.893 

134112 Irigasi 186.130.000 

134113 Jaringan 492.572.050 

135121 Aset tetap lainnya 1.634.388.150 

136111 Konstruksi dalam pengerjaan 85.695.770 

137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan 

Mesin 

(72.621.987.215) 

137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan 

Bangunan 

(10,093,218,025) 

137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi (28,805,572) 

137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan (134,464,922) 

137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Lainnya 

(17,035,875) 

162151 Software (236.750.000) 

162191 Aset Tidak berwujud lainnya 0 

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan 

dalam operasi pemerintahan 

12.313.122.896 

169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

yang tidak digunakan dalam operasi 

(10.764.349,362) 

169315 Akumulasi Amortisasi Software (160,325,000) 

 JUMLAH 238,146,051,223 
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E. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI 

1. Peningkatan sumber daya pendidikan yang berkualitas 

Poltekkes Kemenkes Kupang harus memastikan bahwa sumber daya dosen, tenaga 

kependidikan, mahasiswa, sarana dan prasarana harus benar-benar berkualitas. Oleh 

karena itu upaya-upaya yang perlu dilakukan mencakup : 

a. Pengembangan diri dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkup Poltekkes 

Kemenkes Kupang terus diupayakan melalui pendidikan lanjut (Tubel/Ibel), short 

course, banchmarking/magang maupun mengikutsertakan pada berbagai pelatihan 

teknis dan kompetensi. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung proses 

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama pada penyelenggaraan 

pendidikan. 

b. Penerapan kurikulum KKNI serta uji kompetensi bagi lulusannya pada semua prodi 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran pada lingkup Poltekkes 

Kemenkes Kupang. 

c. Program Pembelajaran diarahkan untuk mencapai target 100% lulus kompetensi, 

masa tunggu lulusan kurang 6 bulan, lulusan bekerja sesuai dengan bidang 

pekerjaan/kompetensi. 

d. Kebijakan diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

untuk melampaui standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). Upaya yang 

dilakukan mencakup: a) Pelaksanaan proses pembelajaran yang dinamis dan 

berpusat pada mahasiswa; b) Peninjauan kurikulum dilakukan secara rutin sesuai 

perkembangan IPTEK dan permintaan pasar/user; c) Akuntabilitas hasil penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat diakui oleh masyarakat ilmiah. 

e. Poltekkes Kemenkes Kemenkes memastikan adanya pengembangan kemampuan 

mahasiswa dalam berorganisasi, kepemimpinan, enterpreunership dan seni budaya 

untuk mendukung terwujudnya karakter mahasiswa yang berkualitas. 

f. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium dan 

perpustakaan dengan memperhatikan jenis dan jumlah peralatan praktek untuk 

mencapai rasio standar peralatan laboratorium dan perpustakaan. Memastikan 

layanan laboratorium dan perpustakaan menggunakan IPTEK terbaru. 
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2. Peningkatan tata kelola institusi dengan menekankan prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas dan kredible, tanggung jawab dan adil 

Tata kelola yang menerapkan prinsip transparansi artinya adanya 

keterbukaan dan kemudahan akses bagi semua civitas akademika serta dapat 

dipertanggunjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (akuntabilitas) dan dapat 

dipercaya. Tata kelola yang transparansi, akuntabilitas, dan kredibel sebagai salah 

satu arah kebijakan Poltekkes Kemenkes Kupang harus menjadi arah utama dari 

semua pengelolaan program yang dikembangkan dan diimplementasikan di 

Poltekkes Kemenkes Kupang, baik dalam pengelolaan tri dharma, pemasaran 

lulusan, maupun program-program penunjangnya. Tatakelola Poltekkes yang baik, 

bersih dan inovatif perlu ditumbuh kembangkan dalam Tri Dharma PT di Poltekkes 

Kemenkes Kupang dan diarahkan untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan 

Iptek, menghasilkan produk-produk inovatif sehingga dapat membantu 

memecahkan masalah-masalah dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang 

semakin komplek. 

3. Kemitraan dalam kerja dan kinerja (proces dan product) (Networking) 

Kebijakan pada kemitraan diarahkan dalam rangka mewujudkan visi, 

melaksanakan misi dan mencapai tujuan dan sasaran institusi Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Kupang dilakukan dengan menjalin kemitraan/kerjasama. Meningkatkan 

jumlah maupun jenis kemitraan untuk menunjang kualitas kegiatan-kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Peningkatan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan 

mitra untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerjasama dapat berjalan dengan baik 

demi kemajuan perkembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Mutu 

pelaksanaan kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dikembangkan 

sejalan dengan Renstra Bisnis (Renstrib) Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. 

Peningkatan kuantitas kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dilakukan 

dengan cara menghitung akumulasi MoU selama satu tahun ditambah dengan MoU 

pada tahun sebelumnya yang belum habis masa berlakunya. Dalam menentukan 

kerjasama berdasarkan indikator Tri Dharma perguruan tinggi, visi dan misi 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. 
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F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 

Sistematika penulisan LKj Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2020 ini mengacu 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai 

berikut : 

Bab 1 : Pendahuluan 

 
Pada bab ini di sajikan penjelasan umum organisai, denngan penekanan pada strategi 

organisasi serta permasalahan utama (strategic isssued) yang sedang dihadapi organisasi. 

Bab II : Perencanaan Kinerja 

 
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. 

 
Bab III : Akuntabilitas Kinerja 

 
A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi 

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. 

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan 

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja. 

Bab IV : Penutup 

 
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di 

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran: 

 
1) Perjanjian Kinerja 

 
2) Lain-lain yang dianggap perlu 
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A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA 
 

 

1. Rencana Aksi Program 

 

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang 

sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera 

dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, 

mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang 

memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh 

karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilainilai Pancasila sebagai 

pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung 

tegaknya supremasi hukum. 

Periode tahun 20202024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025, sehingga menjadi sangat penting dan 

strategis. RPJMN 20202024 akan menjadi penentu keberhasilan dan pencapaian target 

pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai 

tingkat kesejahteraan setara dengan negaranegara berpenghasilan menengah atas (upper 

middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya 

manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan 

RPJPN 20052025, sasaran pembangunan jangka menengah 20202024 adalah 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui 

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah 

yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan 

RPJPN 20052025, maka Pemerintah (Kabinet Indonesia Maju) telah menetapkan, Visi 

Pemerintah 20202024: “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian, Berlandaskan Gotong royong”. 

 

 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
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Pembangunan Manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, 

yakni (i) Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, (ii) Produktivitas, dan (iii) 

Pembangunan Karakter Kesehatan merupakan salah satu pilar penting, khususnya terkait 

Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial. Dalam agenda ini, Pemerintah Indonesia 

berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya 

manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui tiga 

pilar. Pilar Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial mencakup tata kelola kependudukan, 

perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan 

kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup 

pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEKInovasi, dan 

peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental 

dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan 

moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas. Mengacu pada 

visi pemerintah, maka Kementerian Kesehatan menetapkan Visi Kementerian Kesehatan 

20202024: “Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk 

menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong”. 

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Pemerintah yakni: “Terwujudnya yang 

baik, bersih dan inovatif Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, 

Berlandaskan Gotong royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pemerintah 

20202024, yakni: 

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 

2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing 

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 

5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 

6. Penegakan   Sistem   Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan 

Terpercaya 

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada 

Seluruh Warga 

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 
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Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan 

menetapkan misi sebagai berikut: 

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh 

penduduk Indonesia 

2. Memberdayakan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan 

3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan 

4. Memantapkan tata kelola pemerintahan 

Guna mewujudkan visi dan misi Kementerian Kesehatan 20202024, telah 

ditetapkan 6 (enam) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan : 

1. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu 

2. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup 

3. Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan 

masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan 

4. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan 

kedaruratan kesehatan masyarakat 

5. Peningkatan sumber daya kesehatan 

6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik 

Dalam rangka mencapai 6 (enam) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan 

tersebut di atas, ditetapkan 14 (empat belas) Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 
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Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 20202024 

merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan 

(RPJPK) 20052025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila 

penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki 

kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan 

merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Sasaran pembangunan 

kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya 

Angka Kematian Ibu, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya prevalensi 

undernutrisi pada balita. Dalam RPJMN 20202024, sasaran yang ingin dicapai adalah 

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan 

pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 20202024. 

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni 

meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan 

penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan 

upaya upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, 

maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut: 

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem yang mensinergikan 

FKTP pemerintah (Puskesmas dengan jaringannya), dan FKTP swasta (klinik 

swasta, dokter/dokter gigi/bidan praktik mandiri). 

2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari Ibu hamil, 

bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan 

intrevensi secara kontinyum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan 

penekakan pada promotif dan pereventif. 

3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral 

(pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak 

menular. 

4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan 

tangguh, guna mencapai cakupan kesehatan semesta (no one left behind). 
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5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, utuk menuju konvergensi 

dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas , termasuk integrasi lintas 

program dengan pendekatan keluarga (Program Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga). 

Kementerian Kesehatan telah menetapkan enam (6) Tujuan Strategis, yang 

dijabarkan menjadi empat belas (14) Sasaran Strategis, dalam menjalankan 

pembangunan kesehatan 2020 – 2024. Salah satu Sasaran Strategis tersebut adalah 

Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar 

Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar dilakukan melalui strategi: 

1. Pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai standar 

2. Pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai standar 

3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional 

(penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian 

penyakit) 

4. Afirmasi pendidikan tenaga kesehatan strategis untuk wilayah DTPK 

5. Pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan standar 

jumlah nakes (sistem kontrak) dengan pendekatan insentif yang memadai 

6. Meningkatkan kompetensi tenaga kader kesehatan di UKBM (Posyandu, 

Posbindu) dan memberikan reward yang memadai sesuai kinerja yang 

ditetapkan 

Sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan 

programnya selama 5 (lima) tahun dari tahun 20202024 adalah sebagai berikut : 

1. Puskesmas tanpa dokter sebesar 0 % 

2. Terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar 

sebesar 83% 

3. Terpenuhinya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan 

spesialis lainnya sebesar 90% 

4. Tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 

167.742 orang 

Berdasarkan sasaran strategis yang telah tetapkan, Badan PPSDM Kesehatan 

melakukan berbagai upaya berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 

5 (lima) tahun yang terdiri 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut : 
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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 

Sebanyak 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 

(lima) tahun dicapai melalui sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh masingmasing 

satuan kerja (Satker) di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 

Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan bertujuan 

meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan. Adapun 

sasaran kegiatannya adalah sebagai berikut : 

a) Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan sebanyak 25 

dokumen. 

b) Terlaksananya penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan 

pada penugasan khusus sebanyak 29.378 orang. 

c) Terlaksananya Penugasan Khusus Calon Dokter Spesialis (Residen) 

sebanyak 500 orang 

d) Terlaksananya Pendayagunaan lulusan pendidikan dokter spesialis 

sebanyak 3.500 orang 

e) Terlaksananya Pendayagunaan SDMK Luar Negeri sebanyak 1.950 

orang 

2. Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan 

Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan bertujuan untuk pemenuhan 

kebutuhan tenaga kesehatan melalui penyediaan bantuan biaya Pendidikan 

diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK, serta 

penyesuaian prodi dan Lembaga pendidikan kesehatan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan. Adapun sasarannya 

adalah sebagai berikut : 
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a) Terlaksananya penerima afirmasi bantuan biaya Pendidikan 

diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK sebanyak 

1.500 orang 

b) Terlaksananya prodi dan Lembaga Pendidikan kesehatan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan 

sebanyak 260 prodi dan/atau institusi 

c) Jumlah Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Meningkat 

Status Akreditasinya sebanyak 140 prodi dan/atau institusi 

d) Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan 

Kompetensinya sebanyak 6000 orang 

e) Persentase Kelulusan Uji Kompetensi Nasional Pendidikan Tinggi 

Tenaga Kesehatan sebesar 70 % 

f)  Jumlah Bahan Ajar Terstandar Nasional yang disusun sebanyak 500 

bahan ajar pendidikan tenaga kesehatan 

3. Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan 

Kegiatan pelatihan SDM Kesehatan bertujuan untuk peningkatan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM Kesehatan di lingkungan 

Kementerian Kesehatan dan tenaga kesehatan di luar Kementerian 

Kesehatan dengan sasaran kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan adalah 

sebagai berikut: 

a) Diterbitkannya sertifikat pelatihan teknis kesehatan, fungsional 

kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan 

yang terakreditasi sebanyak 115.270 orang 

b) Tersusunnya NSPK terkait pelatihan bidang kesehatan sebanyak 95 

dokumen 

4. Kegiatan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Kegiatan peningkatan Mutu SDM Kesehatan bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan melalui 

pemberian program bantuan pendidikan berkelanjutan bagi SDM 

Kesehatan, pemberian program bantuan pendidikan dokter spesialissub 

spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sub spesialis bagi dokter,dokter 

gigi,dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan sertifikasi kompetensi SDM 

Kesehatan. Adapun sasarannya adalah sebagai berikut: 
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a) terlaksananya pemberian program bantuan pendidikan dokter/dokter 

gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan 

kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis 

subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis sebanyak 8.880 

orang 

b) terlaksananya pemberian program bantuan pendidikan berkelanjutan 

bagi SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui 

program tugas belajar SDM Kesehatan sebanyak 15.893 orang 

c) terlaksananya Sertifikasi kompetensi bagi SDM Kesehatan sebanyak 

82.550 orang 

5. Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga 

Kesehatan 

Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga 

Kesehatan bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan registrasi, 

standardisasi, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan, dengan sasaran 

sebagai berikut: 

a) Terpenuhinya tenaga kesehatan teregistrasi sebanyak 800.000 orang 

b) Tersusunnya NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 

sebanyak 49 NSPK 

6. Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan 

Tujuan kegiatan pelaksanaan internsip tenaga kesehatan dengan sasaran 

kegiatan adalah Jumlah dokter yang melaksanakan internsip sebanyak 

60.000 orang 

7. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi 

Tujuan kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yaitu 

terlaksanannya kegiatan tridharma perguruan tinggi di Poltekkes 

Kemenkes dengan sasaran kegiatannya adalah sebagai berikut: 

a) Terlaksananya pendidikan untuk mahasiswa Poltekkes kemenkes 

sebanyak 95.000 orang 

b) Terpenuhinya lulusan mahasiswa Poltekkes kemenkes yang 

didayagunakan di fasyankes Pemerintah sebanyak 4.500 orang 

8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
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Tujuan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, 

yaitu: meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian 

dukungan manajemen Badan PPSDM Kesehatan, dengan sasasran kegiatannya 

adalah sebagai berikut : 

a) tercapainya Indeks reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan pada program 

pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehataneks 

reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan pada program pengembangan 

dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan sebesar 60% 

b) tercapainya Persentase kinerja RKAKL pada program Pengembangan 

Pemberdayaan SDM Kesehatan sebesar 90% 

c) terpenuhinya Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kesehatan yang 

Terupdate Secara Teratur sebanyak 35 dokumen 

2. Tujuan 

 
Tujuan pelaksanaan kegiatan Tridharma PT pada Poltekkes Kemenkes Kupang adalah 

menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam berbagai bidang ilmu kesehatan 

yaitu bidang ilmu Keperawatan, Kebidanan, Sanitasi, Farmasi, Kesehatan Gigi, Gizi dan 

Teknologi Laboratorium Medis untuk mendukung program Badan PPSDM Kesehatan. 

3. Sasaran Strategis 

 
Sasaran strategis Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020-2024, merupakan 

perwujudan pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Kupang yang 

tertuang dalam Renstra 2020-2024. 

 

Visi Poltekkes Kemenkes Kupang adalah; 

 
“Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas yang menghasilkan lulusan 

unggul, mandiri dan berkarakter” 

 

VISI 
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MISI 

Makna visi : 

 
a. Menjadi perguruan tinggi kesehatan berkualitas : penyelenggaraan manajemen 

pendidikan dan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan 

perundang-undangan dan SOP 

b. Lulusan yang unggul : lulusan mempunyai keunggulan spesifik sesuai program 

studi masing-masing 

c. Lulusan mandiri : mampu bekerja secara mandiri sesuai kompetensi masing- 

masing 

d. Lulusan berkarakter : mempunyai integritas dan komitmen yang kuat 

berdasarkan etika dan nilai sesuai kompetensi masing-masing dalam pelayanan 

kepada masyarakat. 

 

 
Misi yang merupakan penjabaran dari Visi Poltekkes Kemenkes Kupang 

 

adalah: 

 
1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas; 

 

2) Mengembangkan keilmuan untuk peningkatkan kualitas penelitian dan 

pengabdian masyarakat  berbasis riset. 

3) Membangun kemandirian dan tata kelola organisasi yang baik ; 

 

4) Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas institusi pendidikan sesuai 

standar nasional 

5) Mengembangkan kemitraan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 
 

 

 

 

 

 

 



43 LAPORAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES KUPANG TAHUN 2020 
 

TUJUAN 

SASARAN 

 

 
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan 

menjadi tujuan Politeknik Kesehatan Kupang sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan 

 

2) Meningkatkan kegiatan Pendidikan yang sesuai dengan standard Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 

3) Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal untuk menghasilkan tenaga 

kesehatan professional 

4) Meningkatkan kualitas mahasiswa untuk menghasilkan lulusan unggul dan 

berkarakter 

5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah 

 

6) Meningkatkan kualitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat 

 

7) Meningkatkan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang baik, 

bersih, akuntabel, transparan, dan terukur. 

8) Mengembangkan program studi baru ke jenjang sarjana terapan, profesi, dan 

magister terapan, sesuai kebutuhan masyarakat 

9) Meningkatkan kemitraan untuk menunjang produktivitas dosen, tenaga 

 

kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridharma 
 

Sasaran Strategis Poltekkes Kemenkes Kupang tertuang dibawah ini: 

 
1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penerimaan mahasiswa baru; 

 

2) Meningkatkan penerapan kurikulum berbasis KKNI di seluruh Program Studi; 

 

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan tepat waktu dengan IPK >3,25. 
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4) Meningkatkan kualitas pengembangan kapabilitas dosen dan pengembangan 

kurikulum melalui unit HPEU (Health Profesional Education Unit) 

5) Meningkatkan status kelembagaan yang terakreditasi BAN-PT; 

 

6) Meningkatkan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh Program Studi. 

 

7) Meningkatkan program kreativitas kegiatan mahasiswa; 

 

8) Menciptakan suasana akademik yang kondusif 

 

9) Meningkatkan kualitas penelitian; 

 

10) Mewujudkan hak patent atas HAKI 

 

11) Meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian terapan kepada masyarakat; 

 

12) Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi hasil penelitian dan kegiatan 

pengabdian masyarakat; 

13) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keuangan; 

14) Meningkatkan pelayanan adminstrasi kepegawaian; 

 

15) Meningkatkan pelayanan administrasi aset/BMN; 

 

16) Meningkatkan pelayanan administrasi umum; 

 

17) Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi (TIK); 

 

18) Meningkatkan kemampuan tenaga dosen dan tenaga kependidikan sesuai 

keahlian dan kompetensi; 

19) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai; 

 

20) Mewujudkan good governance dalam sistem manajemen kelembagaan. 

 

21) Menyusun roadmap keberlanjutan pendidikan menuju jenjang sarjana sains 

terapan, profesi dan magister sains terapan. 

22) Meningkatkan program kemitraan antar lembaga dalam bidang penelitian dan 

Pengabmas; 

23) Meningkatkan peran alumni dan organisasi profesi; 

 

24) Pengembangan unit bisnis dan kerjasama untuk meningkatkan pendapatan BLU. 
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j. Arah Kebijakan Poltekkes Kemenkes Kupang 

 

Arah kebijakan berdasarkan pada Visi Poltekkes Kemenkes Kupang, Misi, Tujuan 

dan Sasaran Strategis. Koridor atau rambu-rambu berupa arah kebijakan perlu 

ditetapkan agar tujuan dan sasaran Poltekkes Kemenkes Kupang yang telah 

ditetapkan tersebut di atas tercapai. 

 

4. Peningkatan sumber daya pendidikan yang berkualitas 

 

Institusi Poltekkes Kemenkes Kupang harus memastikan bahwa sumber daya 

dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, sarana dan prasarana harus benar-benar 

semuanya berkualitas. Oleh karena itu upaya-upaya yang perlu dilakukan mencakup 

a. Pengembangan diri dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkup Poltekkes 

Kemenkes Kupang mutlak terus diupayakan melalui pendidikan lanjut ataupun 

short course, banchmarking/magang. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung 

proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama pada 

penyelenggaraan pendidikan. 

b. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi serta uji kompetensi bagi lulusannya 

pada semua prodi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran pada 

lingkup Poltekkes Kemenkes Kupang. 

c. Program Pembelajaran diarahkan untuk mencapai target 100% lulus kompetensi, 

masa tunggu lulusan yang pendek (kurang 6 bulan), lulusan bekerja sesuai 

dengan bidang pekerjaan/kompetensi. 

d. Kebijakan diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi untuk melampaui standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). 

Upaya yang dilakukan mencakup: a) Pelaksanaan proses pembelajaran yang 

dinamis dan berpusat pada mahasiswa; b) Peninjauan kurikulum dilakukan 
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secara rutin sesuai perkembangan IPTEK dan permintaan pasar/user; c) 

Akuntabilitas hasil penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat diakui oleh 

masyarakat ilmiah. 

e. Poltekkes Kemenkes Kupang memastikan adanya pengembangan kemampuan 

mahasiswa dalam berorganisasi, kepemimpinan, enterpreunership dan seni 

budaya untuk mendukung terwujudnya karakter mahasiswa yang berkualitas. 

f. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan selalu dilakukan seperti 

laboratorium dan perpustakaan dengan memperhatikan jenis dan jumlah 

peralatan praktek untuk mencapai rasio standar peralatan laboratorium dan 

perpustakaan. Memastikan layanan laboratorium dan perpustakaan 

menggunakan IPTEK terbaru. 

 
 

5. Peningkatan tata kelola institusi dengan menekankan prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas dan kredible, tanggung jawab dan adil 

Tata kelola yang menerapkan prinsip transparansi artinya adanya 

keterbukaan dan kemudahan akses bagi semua civitas akademika serta dapat 

dipertanggunjawabkan sesuai peraturan yang berlaku (akuntabilitas) dan dapat 

dipercaya. Tata kelola yang transparansi, akuntabilitas, dan kredibel sebagai salah 

satu arah kebijakan Poltekkes Kemenkes Kupang harus menjadi arah utama dari 

semua pengelolaan program yang dikembangkan dan diimplementasikan di 

Poltekkes Kemenkes Kupang, baik dalam pengelolaan tri dharma, pemasaran 

lulusan, maupun program-program penunjangnya. Tata kelola Poltekkes yang baik, 

bersih dan inovatif perlu ditumbuh kembangkan dalam Tri Dharma PT di Poltekkes 

Kemenkes Kupang dan diarahkan untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan 

jaman, menghasilkan produk-produk inovatif sehingga dapat membantu 
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memecahkan masalah-masalah dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang 

semakin komplek. 

 

6. Kemitraan dalam kerja dan kinerja (proces dan product) (Networking) 

 

Kebijakan pada kemitraan diarahkan dalam rangka mewujudkan visi, 

melaksanakan misi dan mencapai tujuan dan sasaran institusi Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Kupang dilakukan dengan menjalin kemitraan/kerjasama. Meningkatkan 

jumlah maupun jenis kemitraan untuk menunjang kualitas kegiatan-kegiatan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Peningkatan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan 

mitra untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerjasama dapat berjalan dengan baik 

demi kemajuan perkembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Mutu 

pelaksanaan kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dikembangkan 

sejalan dengan Renstra Bisnis (Renstrib) Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. 

Peningkatan kuantitas kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dilakukan 

dengan cara menghitung akumulasi MoU selama satu tahun ditambah dengan MoU 

pada tahun sebelumnya yang belum habis masa berlakunya. Dalam menentukan 

kerjasama berdasarkan indikator Tri Dharma perguruan tinggi, visi dan misi 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. 

 
 

B. PERJANJIAN KINERJA 

 
Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk 

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki 

instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya 

komitmen pimpinan satuan kerja Poltekkes Kemenkes Kupang yang mempresentasikan 

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, akan mendorong 

penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja Poltekkes Kemenkes 
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Kupang yang dipimpin oleh direktur. Perjanjian kinerja juga berfungsi untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sebagai dasar pemberian 

penghargaan dan sanksi. 

Perjanjian Kinerja Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2020 memuat sasaran strategis, 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan tugas fungsi Poltekkes Kemenkes 

Kupang dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perjanjian Kinerja 

Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2020 ini berisi indikator untuk mengukur 

keberhasilan dari kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Perjanjian 

Kinerja Poltekkes Kemenkes Kupang tersaji pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.1 

Perjanjian Kinerja 

Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2020 

 

 
No 

 
Sasaran Program / Kegiatan 

 
Indikator Kinerja 

 
Target 

1 2 3 4 

1 
Rasio Dosen terhadap 

mahasiswa 
Rasio dosen tetap dan mahasiswa 1;25 

2 Serapan lulusan < 1 tahun 
Persentase serapan lulusan di 

pasar kerja kurang dari 1 tahun 
60% 

 

3 

 
Pembinaan wilayah 

berkelanjutan 

Jumlah kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berbasis 

wilayah dalam 1 tahun 

 

11 wilayah 

4 
Karya yang diusulkan mendapat 

HAKI 

Karya yang diusulkan mendapat 

HAKI 
140 

5 Penelitian yang dipublikasikan 
Jumlah hasil penelitian yang 

dipublikasikan dalam 1 tahun 
220 

6 
Jumlah penelitian yang 

dihasilkan 

Jumlah kegiatan penelitian yang 

dilakukan dosen dalam 1 tahun 
112 

7 
Prosentase dosen tetap 

berkualifikasi S3 

Persentase jumlah dosen 

berkualifikasi S3 
10% 

8 
Dosen yang berprestasi nasional 

dan internasional 

Dosen yang berprestasi nasional 

dan internasional 
4 

9 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 3,15 
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10 

Presentase Mahasiswa dari 

masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Persentase mahasiswa dari 

masyarakat berpenghasilan 

rendah yang mendapat bantuan 

dana pendidikan 

 

10% 

11 
Meningkatnya kelulusan uji 

kompetensi 

Persentase kelulusan Uji 

Kompetensi 
70% 

 

 
12 

 
Prestasi Mahasiswa yang 

mendapat penghargaan nasional 

dan internasional 

Jumlah Mahasiswa yang 

mendapatkan penghargaan di 

tingkat Internasional, Nasional 

dan regional (Prov/Kab/Kota) 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

Kinerja pengelolaan keuangan 

efektif, efisien dan akuntabel 

 
Persentase pendapatan PNBP 

terhadap biaya operasional 

 

25% 

Jumlah Pendapatan PNBP (dlm 

Rupiah) 

 
Rp. 16.500.000.000 

Realisasi pendapatan dari 

optimalisasi aset (khusus satker 

PKBLU) (dlm Rupiah) 

 
Rp. 350.000.000 

Persentase Penyelesaian 

Modernisasi Pengelolaan 

Keuangan BLU (khusus satker 

PKBLU) 

 

100% 
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 
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 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 kepercayaan 

pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi 

dan startegi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebiajakan yang ditetapkan. Capaian 

kinerja organisasi adalah kegiatan manajeman khususnya membandingkan tingkat 

kinerja yang dicapai dengah standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator 

kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi 

atau capaian yang berhasil dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2020. 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Poltekkes 

Kemenkes Kupang 2020-2024. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur 

kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi 

diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang 

diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat 

BAB III 

AKUNTABILITAS KERJA 
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sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama 1 (satu) tahun. 

Berdasarkan evaluasi capaian IKU tahun 2020, berikut ini disajikan hasil capaian IKU 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Capaian IKU Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020 

 

 
NO 

Sasaran 

Program / 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

 
Target 2020 

 

Capaian 2020 

Persentase 

Capaian 

1 2 3 4   

 

1 
Rasio Dosen 

terhadap 
mahasiswa 

Rasio dosen 

tetap dan 
mahasiswa 

 

1;25 
 

1;24 
 

100% 

 
 

2 

 

Serapan 

lulusan < 1 

tahun 

Persentase 

serapan lulusan 

di pasar kerja 

kurang dari 1 

tahun 

 
 

60% 

 

 

64,7% 

 
 

107.8% 

 

 
3 

 
Pembinaan 

wilayah 

berkelanjutan 

Jumlah kegiatan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

berbasis wilayah 
dalam 1 tahun 

 

 
11 wilayah 

 

 
11 wilayah 

 
 

100% 

 
4 

Karya yang 

diusulkan 

mendapat 
HAKI 

Karya yang 

diusulkan 

mendapat HAKI 

 
140 

 
179 

 
 

110% 

 
5 

Penelitian 

yang 

dipublikasikan 

Jumlah hasil 

penelitian yang 

dipublikasikan 

dalam 1 tahun 

 
220 

 
231 

 

105% 

 
6 

Jumlah 

penelitian 

yang 

dihasilkan 

Jumlah kegiatan 

penelitian yang 

dilakukan dosen 

dalam 1 tahun 

 
112 judul 

 
150 judul 

 
 

134% 

 
7 

Persentase 

dosen tetap 

berkualifikasi 

S3 

Persentase 

jumlah dosen 

berkualifikasi 

S3 

 
10% 

 
11% 

 

110% 

 
8 

Dosen yang 

berprestasi 

nasional dan 

internasional 

Dosen yang 

berprestasi 

nasional dan 

internasional 

 
4 

 
7 

 
 

175% 

 

9 
Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

 

3,15 
 

3,40 
 

108% 
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10 

 

Persentase 

Mahasiswa 

dari 

masyarakat 

berpenghasilan 

rendah 

Persentase 

mahasiswa dari 

masyarakat 

berpenghasilan 

rendah yang 

mendapat 

bantuan dana 
pendidikan 

 

 

 
10% 

 

 

 
13% 

 

 

 

130% 

 

11 

Meningkatnya 

kelulusan uji 

kompetensi 

Persentase 

kelulusan Uji 

Kompetensi 

 

70% 
 

79,8% 
 

114% 

 

 

 

12 

 

Prestasi 

Mahasiswa 

yang 

mendapat 

penghargaan 

nasional dan 

internasional 

Jumlah 

Mahasiswa yang 

mendapatkan 

penghargaan di 

tingkat 

Internasional, 

Nasional dan 

regional 
(Prov/Kab/Kota) 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kinerja 

pengelolaan 

keuangan 

efektif, efisien 

dan akuntabel 

Persentase 

pendapatan 

PNBP terhadap 

biaya 

operasional 

 
 

25% 

 
 

32,35% 

 
 

129% 

Jumlah 

Pendapatan 

PNBP (dlm 
Rupiah) 

 

Rp. 

16.500.000.000 

 
Rp.19.295.062.689 

 
 

117% 

Realisasi 

pendapatan dari 

optimalisasi aset 

(khusus satker 

PKBLU) (dlm 

Rupiah) 

 
 

Rp. 

350.000.000 

 

 
Rp. 653.915.689 

 
 

186% 

Persentase 

Penyelesaian 

Modernisasi 

Pengelolaan 

Keuangan BLU 

(khusus satker 

PKBLU) 

 

 

100% 

 

 

85% 

 

 

85% 

 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 16 (enam belas) indikator kinerja utama 

telah tercapai dan bahkan melampaui target kinerja yang telah diperjanjikan, namun 

masih ada satu indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu penyelesaian 

modernisasi Badan Layanan Umum (BLU) dengan realisai capaian sebesar 85%. Untuk 
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mengetahui rincian capaian kinerja, tabel dibawah ini menyajikan data capaian 

indikator kinerja per prodi sebagai berikut : 
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Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Per Prodi Tahun 2020 

 
KERTAS KERJA 

CAPAIAN IKU POLTEKKES KUPANG 

TAHUN 2020 
 

 
NO 

 

 
Indikator Kinerja 

 
 

Target 
Kinerja 2020 

 
 

Rata-rata 
Capaian Kinerja 

 
% 

Capaian 
Kinerja 

Capaian Target IKU Jurusan/ Prodi 

 

Kep. 
Kpg 

 

Kep. 
Ende 

 

Kep 
Wgp 

 

Kep. 
Wkb 

 
Bidan 

 
Farmasi 

 
Sanitasi 

 

Kes. 
Gigi 

 
Gizi 

 
TLM 

 
1 

Persentase realisasi 
pendapatan BLU terhadap 
biaya operasional 

 
25% 

 
32,35% 

 
129% 

 
POLTEKKES 

 
2 

Realisasi pendapatan BLU 
Tahun 2020 

 
16.500.000.000 

 

19.295.062.689 

 
116,90% 

 
POLTEKKES 

 

3 
Realisasi pendapatan dari 
optimalisasi asset 

 

350.000.000 
 

653.915.689 
 

186% 
 

POLTEKKES 

 
4 

Persentase penyelesaian 
modernisasi pengelolaan 
BLU 

 
100% 

 
85% 

 
85% 

 
POLTEKKES 

 

5 
Rasio dosen terhadap 
mahasiswa 

 

01:25 
 

01:24 
 

100% 
 

POLTEKKES 

6 Serapan lulusan ≤1 tahun 60% 64,70% 107,80% 100% 68% 41,80% 35,97% 54% 75% 57% 52,27% 70% 61,10% 

 

7 
Pembinaan wilayah yang 
berkelanjutan 

 

11 wilayah 
 

11 wilayah 
 

100% 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 

 
8 

Karya yang diusulkan 
dan/atau mendapatkan 
HAKI dan/atau Produk 

 
140 (nilai) 

 
179 (nilai) 

 
110% 

 
5 

 
6 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
4 

 
2 

 
4 

 
2 
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 Inovasi              

9 
Jumlah penelitian yang 
dihasilkan 

112 (jumlah) 150 (jumlah) 133.9 % 34 13 14 
 

21 2 21 1 2 2 

10 Penelitian yg dipublikasikan 220 (nilai) 231 (nilai) 
105%           

 
a. International bereputasi 14 x (7) 98 3 1 2 0 0 2 2 0 1 3 

b. International 3 x (5) 15 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

c. Nasional terakreditasi 30 x (3) 90 12 0 5 0 2 3 1 1 2 4 

d. proceeding terindeks 8 x (2) 16 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 

e. Jurnal nasional/ISSN 12 x (1) 12 0 0 0 0 0 4 0 0 12 0 

 
11 

Persentase dosen tetap 
berkualifikasi S3 

 
10% 

 
10% 

 
100% 

 
Poltekkes 

 
 

12 

Dosen berprestasi nasional 
dan internasional 

 
 

4 (jumlah) 

7 (jumlah) 
175%           

a. Internasional 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

b. Nasional 5 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

 
13 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

 
3,15 (indeks) 

 
3,4 

 
108% 

 

 

14 

Persentase mahasiswa 
penerima beasiswa dari 
masyarakat berpenghasilan 
rendah 

 

10% 

 

13% 

 

130% 

 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 
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15 
Persentase kelulusan Uji 

Kompetensi 

 

70% 
 

79,80% 
 

114% 
 

88 
 

92 
 

85 
 

88 
 

79 
 

91 
 

64 
 

98 
 

29 
 

96 

 
 

 
16 

Prestasi Mahasiswa 2 (prestasi) 3 (prestasi) 
150%           

a. Nasional 
 

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

b. Propinsi 
 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

c. Kabupaten 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Capaian indikator kinerja utama Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2020 dan 

kendala yang dihadapi diuraikan secara rinci sebagai berikut : 

A. Aspek Keuangan : 

 

1. Realisasi Pendapatan BLU terhadap Biaya Operasional 

 

Pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas 

barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari 

hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain 

pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak 

termasuk pendapatan dari APBN. 

Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang meliputi belanja pegawai, biaya 

bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa lainnya yang berkaitan 

dengan Satker BLU, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN maupun 

pendapatan operasional Satker BLU. 

Realisasi pendapatan BLU Poltekkes Kemenkes Kupang per 31 Desember tahun 

2020 sebesar Rp. 19.295.062.689 dengan realisasi beban biaya operasional sebesar Rp. 

59.638.601.745, dengan demikian rasio POBO sebesar 32,35% atau capaian Kinerja 

sebesar 129%. Angka ini menunjukkan bahwa BLU poltekkes Kemenkes Kupang 

termasuk kategori cukup sehat dan efesien. 

Beberapa kendala yang dihadapi terhadap realisasi pendapatan BLU antara lain 

belum ditetapkannya pola tarif BLU dan masih adanya selisih pembayaran biaya kuliah 

menggunakan PP 21/2013 bagi mahasiswa tingkat III dan PP 64/2018 bagi mahasiswa 

tingkat I, II tahun anggaran 2020 sehingga mempengaruhi besaran realisasi pendapatan 

BLU. 

 
 

2. Realisasi Pendapatan BLU 

 

Realisasi pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan 

atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal 

dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain- lain 

pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak 

termasuk pendapatan dari APBN. 

Pendapatan BLU bersumber pungutan biaya pendidikan dari mahasiswa sesuai 

ketentuan yang diatur dalam PP 64/2018 tentang Tarif atas PNBP yang berlaku pada 
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Kementerian Kesehatan RI. Perkiraan target pendapatan sesuai dengan perkiraan dalam 

TRPNB tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 belum diberlakukan pola tarif BLU 

sebagai UKT dikarenakan belum ditetapkan pola tarif oleh Kementerian Keuangan RI. 

Realisasi pendapatan BLU per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 19.295.062.689,- telah 

melampaui target sebesar Rp. 16.500.000.000, dengan capaian realisasi IKU sebesar 

116,9%. Adapun  realisasi pendapatan BLU bersumber dari : 

a. Biaya pendidikan dan layanan akademik = 18.649.337.001 

b. Pemanfaatan aset/KSO/sewa = 324.409.999 

c. Depositor dan Bunga Bank = 358.538.476 

Beberapa kendala dalam mencapai target pendapatan BLU antara lain: 

1. Belum ditetapkannya pola tarif BLU sehingga mempengaruhi besaran pendapatan 

pada tahun berjalan. 

2. Pendapatan dari asrama dari kurang 60% karena mahasiswa yang tinggal di 

asrama untuk sementara selama masa pendami covid-19 tinggal diluar asrama. 

3. Jumlah pendaftar maupun jumlah mahasiswa baru beberapa jurusan tertentu 

semakin menurun misalnya prodi Keperawatan Ende, Jurusan Kesehatan Gigi dan 

Sanitasi sehingga membuka pendaftaran mahasiswa baru 2-3 gelombang. 

Untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 2021 akan ditindaklanjuti hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Segera diberlakukan pola tarif BLU untuk mahasiswa baru tahun ajaran 

2021/2022 

2. Meningkatkan KSO dan pemanfaatan asset dengan pihak lain untuk 

meningkatkan pendapatan BLU 

3. Membuka prodi baru bagi jurusan yang trend penerimaan animonya makin 

menurun. 

4. Merubah strategi promosi institusi dengan menggunakan media online seperti 

melalui facebook, instagram, video promosi dan event kampus fair bagi siswa- 

siswa SMA/SMK untuk meningkatkan animo masyarakat untuk memilih 

Poltekkes Kupang sebagai pilihan pendidikan mereka. 
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3. Realisasi Pendapatan BLU dari Optimalisasi Aset 

 

Pendapatan BLU dari optimalisasi aset adalah pendapatan yang diperoleh dari 

hasil pengelolaan aset, baik asset tetap maupun aset lancar BLU meliputi pelaksanaan 

pengelolaan aset BLU dan pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain. 

Jenis pendapatan dari optimalisasi asset BLU yang telah dilaksanakan pada tahun 

anggaran 2020 meliputi : 

a. Pendapatan Sewa : yaitu pendapatan yang berasal dari sewa asrama oleh 

mahasiswa, sewa penggunaan laboratorium CBT untuk kegiatan UKOM dan ujian 

CPNS, sewa aula dan ruangan. 

b. Pendapatan dari kerjasama/KSO : terdiri dari pendapatan pemesanan jus kelor 

produk jurusan farmasi oleh Pemrov NTT, sewa lapangan olahraga. 

c. Pendapatan dari deposito dan bunga bank yaitu pendapatan dari hasil deposito 

saldo BLU baik pada tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan. 

Realisasi pendapatan BLU dari hasil optimalisasi aset pada tahun 2020 sebesar Rp. 

653.915.689,- dimana pendapatan terbesar diperoleh dari bunga deposito yaitu sebesar 

Rp. 358.538.476 (52%). Dengan demikian realisasi capaian pendapatan dari 

optimalisasi aset BLU telah melampaui target yaitu sebesar 186%. 

Kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan realisasi pendapatan BLU 

dari optimaslisasi aset antara lain belum adanya regulasi yang mewajibkan mahasiswa 

baru tingkat I tinggal di asrama sebagai upaya untuk pembinaan karakter sehingga 

pemanfaatan asrama dapat dilakukan dengan optimal, pembangunan ruang ATM 

bekerja sama dengan bank mitra belum kunjung direalisasikan dan pola tarif BLU 

belum ditetapkan sehingga membatasi pemanfaatan aset yang seharusnya berpotensi 

menjadi sumber pendapatan BLU. 

Sebagai tindaklanjut terhadap masalah tersebut antara lain direktur perlu 

menetapkan SK bahwa mewajibkan mahasiswa baru tingkat I tahun 2021 tinggal 

asrama sebagai upaya pembinaan karakter, percepatan pembanguan ruang ATM 

menggunakan saldo BLU, menjalin kerjasama dengan pihak mitra untuk 

meningkatkan pemanfaatan aset melalui KSO yang belum dilakukan misal 

pemanfaatan mobil tangka air, percepatan perijinan klinik pratama di jurusan 

kebidanan dan keperawatan. 
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4. Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU 

 

Penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU adalah persentase penyelesaian 

pengembangan sistem informasi sebagaimana maksud pasal 21 dan 22 Peraturan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman 

Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum Integrated Online System yang telah 

diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 29/PB/2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 

tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum Integrated Online 

System. 

Penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU Poltekkes Kemekes Kupang tahun 

2020 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan SDM keuangan dan IT dan 

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi pengelolaan 

BLU. Realisasi capaian IKU modernisasi layanan BLU tahun 2020 masih belum 

optimal. Hal ini dapat dilihat dari realisasi IKU baru mencapai 85% dari target 100%. 

Seharusnya target penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU tidak boleh kurang dari 

100%, namun mengingat keterbatasan sumber daya dan Poltekkes Kemenkes Kupang 

merupakan satker BLU yang baru, maka penyelesaian modernisasi tersebut dilakukan 

secara bertahap. 

Penilaian indikator penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU secara rinci 

dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini : 

 

No Uraian Bobot 

(%) 

Realisasi 

(%) 

1 Publikasi BLU kepada masyarakat (website, 
identitas gedung, kop surat, benner, spanduk dll) 

20 10 

2 BLU mengisi data profil, layanan dan keuangan 
periode 2015-2020 pada BIOS secara lengkap 

dan tepat waktu. 

10 10 

3 BLU menindaklanjuti rekomendasi monev tahun 

sebelumnya dan mengisi tindaklanjut tersebut 
pada BIOS 

15 15 

4 Penggunaan modul Office Automation 20 0 

5 Komputerisasi Prosedur penerimaan PNBP 
hingga belanja PNBP 

30 15 

6 BLU Mempunyai website yang representatif dan 
up to date 

20 10 

7 BLU mempunyai database layanan terpusat 10 5 

8 Tersedianya webservices untuk transfer data dari 
BLU ke Kementerian Keuangan 

20 0 
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9 Tersedianya dashboard untuk kebutuhan 
manajerial BLU 

10 0 

10 Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan 

keuangan BLU yang berbasis teknologi yang 
terintegrasi 

30 20 

11 BLU membuat inovasi layanan yang memberi 
dampak efisiensi dan peningkatan kualitas 

layanan BLU 

20 0 

12 BLU mempunyai aplikasi perkantoran secara 

elektronik yang dapat terkoneksi dengan modul 
Office Automation pada BIOS Dit. PPK BLU 

20 0 

 

Berdasarkan tabel diatas, beberapa indikator modernisasi BLU yang belum dapat 

dilakukan antara lain penggunaan modul office automation, tersedianya webservices 

untuk transfer data dari BLU ke Kementerian Keuangan, tersedianya dashboard untuk 

kebutuhan manajerial BLU serta penerapan aplikasi perkantoran secara elektornik (e- 

office), termasuk belum adanya inovasi layanan dalam rangka meningkatkan efesiensi 

dan efekstivitas layanan BLU. 

Ada beberapa kendala belum optimalnya realisasi capaian penyelesaian 

modernisasi pengelolaan BLU Poltekkes kemenkes Kupang yaitu: 

1. Belum ada alokasi anggaran DIPA untuk melakukan modernisasi pengelolaan BLU 

pada tahun 2020, termasuk inovasi layanan. 

2. Masih terbatasnya SDM IT sebagai pengelola sistem informasi modernisasi 

pengelolaan BLU 

Untuk mengatasi kendala tersebut pada tahun 2021 telah dilakukan tindaklanjut secara 

bertahap yaitu melalui alokasi dana DIPA untuk pengadaan sistem informasi 

modernisasi BLU misalnya untuk pengadaan e-office, pengembangan website BLU dan 

beberapa layanan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas layanan BLU Poltekkes 

Kemenkes Kupang. 
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B. Layanan Prima : 

 

1. Ratio Dosen terhadap mahasiswa 

 

Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi 

dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan pendidikan lain. Data per 31 Desember 2020 

Poltekkes Kemenkes Kupang memiliki dosen 192 orang dengan kategori dosen tetap 

sebanyak 152 orang dengan kualifikasi pendidikan magister (S2) = 137 orang dan 

pendidikan doktor (S3) = 15 orang, dosen JFU=34 orang dan dosen tidak tetap =22 orang. 

Dari 152 orang dosen tetap, 136 orang memiliki NIDN/NIDK. Jumlah mahasiswa aktif 

data per Desember 2020 sebanyak 3329 orang. 

Ratio dosen dihitung perbandingan jumlah dosen tetap ber-NIDN/NIDK dengan 

jumlah mahasiswa aktif pada tahun yang sama (bobot=80%). Dengan demikian   ratio 

dosen : mahasiswa adalah 1;24. Ratio ini sudah memenuhi syarat undang-undang dimana 

rasio 1 : 20-30 adalah rasio ideal sehingga nilai capaiannya sebesar 100%. Dibawah ini 

data ratio dosen : mahasiswa per prodi tahun 2020 : 

 

Tabel 3.3 Ratio Dosen : Mahasiswa per Prodi tahun 2020 

 
Prodi Jumlah 

Mahasiswa 
Jumlah Dosen 

D-III Keperawatan Kupang 349 30 

D-III Keperawatan Ende 189 11 

D-III Keperawatan Waingapu 476 12 

D-III Kebidanan 414 23 

D-III Sanitasi 312 26 

D-III Farmasi 392 9 

D-III Keperawatan Gigi 281 7 

D-III Gizi 292 10 

D-III TLM 323 4 

D-III Keperawatan Waikabubak 301 4 

Total 3329 136 

 
Adapun kendala yang dihadapi terhadap capaian ratio dosen : mahasiswa adalah 

sebagai berikut : 
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 Kendala/Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1 Jumlah dosen dan mahasiswa tidak 

merata di setiap prodi 

Peningkatan animo mahasiswa baru untuk 

prodi yang jumlah mahasiswa nya sangat 

kurang dan distribusi dosen ke prodi yg 
memiliki keilmuan yang linear 

2 Pengurusan NIDN bagi dosen 

PSDKU dengan melampirkan surat 

keterangan Kesehatan dari dokter 
ahli jiwa berpraktek di Kota Kupang 

Pemeriksaan kesehatan jiwa bagi dosen 

PSDKU agar difasilitasi oleh direktorat dan 

dilaksanakan secara periodek minimal 2 
kali setiap tahun. 

 

2. Serapan Lulusan ≤ 1 Tahun 

 

Serapan lulusan adalah persentase serapan lulusan yang bekerja di bidang 

kesehatan dan/ atau sesuai bidangnya dalam 1 tahun (T -1) dari keseluruhan lulusan pada 

tahun yang sama. Data serapan lulusan dikumpulkan secara berjenjang dari masing- 

masing prodi kemudian dilaporkan ke tingkat direktorat. Waktu pengumpulan dilakukan 

secara periodik setiap bulan dengan menggunakan aplikasi google form dikombinasikan 

dengan metode manual serta peran alumni yang ada diberbagai daerah. 

Jumlah lulusan pada tahun 2020 sebanyak 1.115 orang yang diwisuda pada 

periode Oktober 2019 serta periode Maret 2020 dimana 721 orang telah bekerja di 

fasilitas kesehatan milik pemerintah/daerah seperti di RS, puskesmas, klinik serta di 

fasyankes milik swasta. Target IKU serapan lulusan sebesar 60% dari total lulusan yang 

bekerja difasyankes dalam waktu 1 tahun setelah diwisuda. Tabel dibawah ini 

menggambarkan capaian serapan lulusan setiap prodi : 

 
Tabel 3.4 

Serapan Lulusan di Pasar Kerja tahun 2020 

 
 Jumlah Lulusan Jumlah Serapan Capaian (%) 

D-III Keperawatan Kupang 118 118 100 

D-III Keperawatan Ende 122 83 68 

D-III Keperawatan Waingapu 132 94 71.2 

D-III Kebidanan 186 100 53.8 

D-III Sanitasi 64 30 46.9 

D-III Farmasi 117 88 75.2 

D-III Keperawatan Gigi 110 63 57.3 

D-III Gizi 89 62 69.7 
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D-III TLM 97 59 60.8 

D-III Kep. Waikabubak 80 24 30 

Total 1.115 721 64,7% 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi IKU serapan lulusan sudah mencapai 

target yaitu sebesar 107,8%. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator 

serapan lulusan adalah : 

 Kendala/Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1 Kurang aktifnya   lulusan   untuk 
segera mengurus STR online 

setelah wisuda sehingga menunda 

peluang alumni untuk mendapatkan 

pekerjaan. 

Sosialisasi prosedur pengurusan STR online 
bagi calon alumni sebelum pelaksanaan 

wisuda bekerjsama dengan Organisasi 

profesi dan KTKI 

2 Lulusan dari prodi yang sama dari 

PT Kes swasta di NTT maupun dari 

luar NTT sebagai pesaing dalam 

merebutkan pasar kerja di wilayah 

propinsi NTT semakin banyak. 

Meningkatkan kemitraan dengan 

stakeholder dan jejaring dengan alumni dan 

organisasi profesi dalam berbagai bentuk 

kegiatan promosi lulusan, job fair, MoU 

penggunaan lulusan, informasi pasar kerja 

bagi alumni. 

 

 

3). Pembinaan Wilayah yang Berkelanjutan 

 

Pembinaan wilayah berkelanjutan adalah jumlah wilayah binaan sebagai mitra 

Poltekkes Kemenkes Kupang yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2020. Program 

ini merupakan pendekatan kesehatan masyarakat berbasis wilayah. Implementasi 

program meliputi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan praktek kerja 

lapangan bagi mahasiswa, implementasi program IPC/IPE serta program kesehatan dan 

kemitraan dengan masyarakat sasaran. 

Jumlah wilayah binaan tahun 2020 berjumlah 11 wilayah dimana setiap prodi 

memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai program kerja yang 

sudah disusun. Penetapan wilayah binaan berkelanjutan berdasarkan MoU dengan 

pemerintah kabupaten/kota dan pihak kecamatan dimana lokasi tersebut berada. Lokasi 

wilayah binaan prodi disajikan pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.5 

Pembinaan Wilayah Kelurahan/Desa Mitra Berkelanjutan Tahun 2020 

 
Program Studi Jumlah Kelurahan/Desa Mitra 

D-III Keperawatan Kupang 1 Desa Kuanheun Kec Kupang barat 

D-III Keperawatan Ende 1 Kelurahan Tanjung Kec Ende Selatan 

D-III Keperawatan Waingapu 1 Kel. Temu Kec Kanatang Sumba Timur 

D-III Kebidanan 1 Desa Merbaun Kec Amarasu Barat 

D-III Sanitasi 1 Kel Oeinasi Kec Kupang Barat 

D-III Farmasi 1 Desa Baumata 

D-III Keperawatan Gigi 1 Desa Baumata Timur Kec Taebenu 

D-III Gizi 1 Kelurahan Oenesu Kec Kupang Barat 

D-III TLM 1 Desa manusak Kec Kupang Timur 

D-III Kep.Waikabubak 1 Kelurahan Diratana Kec Loli Say 

Program Profesi Ners 1 Kelurahan Manusak 

 
 

Berdasarkan data diatas bahwa capaian realisasi pembinaan wilayah berkelanjutan pada 

tahun 2020 mencapai 100% dari target yang ditentukan dalam indikator kinerja. Pada tahun 

2020 jenis kegiatan yang dilakukan pada wilayah mitra dapat disajikan pada tabel dibawah 

ini : 

Tabel 3.6 Jumlah Kegiatan pada Wilayah Binaan Berkelanjutan Prodi 

 
Prodi Jumlah 

wilayah 

Jumlah kegiatan penelitian dan abdimas 

yg dilaksanakan pada wilayah binaan 

D-III Keperawatan Kupang 1 Kegiatan penelitian = 1, abdimas = 3 

D-III Keperawatan Ende 1 Kegiatan penelitian = 0, abdimas = 3 

D-III Keperawatan Waingapu 1 Kegiatan penelitian = 0, abdimas = 5 

D-III Kebidanan 1 Kegiatan penelitian = 0, abdimas = 1 

D-III Sanitasi 1 Kegiatan penelitian = 1, abdimas = 4 

D-III Farmasi 1 Kegiatan penelitian = 1, abdimas = 6 

D-III Keperawatan Gigi 1 Kegiatan penelitian = 1, abdimas = 4 

D-III Gizi 1 Kegiatan penelitian = 2, abdimas = 4 

D-III TLM 1 Kegiatan penelitian = 0, abdimas = 1 

D-III Keperawatan Waikabubak 1 Kegiatan penelitian = 0, abdimas = 1 

Program Profesi Ners 1 Kegiatan penelitian = 0, abdimas = 1 
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Adapun kendala dalam implementasi program pada wilayah binaan berkelanjutan 

adalah : 

 Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1 Realisasi MOU dengan 

Bupati/Wali Kota membutuhkan 

waktu yang lama dan birokrasi 

yang cukup panjang sehingga 

MoU terlambat/bahkan ada yang 
belum keluar. 

Sambil menunggu MoU dengan pemerintah 

kabupaten/kota , pelaksanaan kegiatan 

dilapangan menggunakan MoU dengan pihak 

kecamatan/desa. 

2 Kegiatan terkendala karena 

pandemi Covid-19 

Penjadwalan kembali kegiatan prodi yang 

belum terlaksana pada tahun sebelumnya 

dengan tema promosi dan pencegahan 

penyebaran Covid-19 dilingkungan 

desa/kelurahan 

2 Pembinaan wilayah berkelanjutan 

belum ada alokasi dana khusus 

untuk kegiatan berkala maupun 

pemberdayaan masyarakat. 

1. Usulan anggaran kegiatan pembedayaan 

masyarakat tahun 2020 di wilayah binaan 

2. Melakukan kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat pada wilayah 

binaan tersebut melalui SK direktur 

 
 

4. Karya yang diusulkan dan/atau mendapatkan HAKI dan/atau Produk Inovasi 

 

Karya HaKI adalah karya yang diusulkan dan/atau mendapatkan   HAKI pada 

tahun berjalan sesuai dengan UU No 28 Tahun 2014 dan UU No 14 Tahun 2001 dan PP 

RI No 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dapat berupa Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri 

(Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, 

Hak Rahasia Dagang, Hak Indikasi). Sedangkan Produk Inovasi adalah karya produk 

yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau 

perekayasaan oleh lembaga/unit, yang menghasilkan kebaruan yang diterapkan dan 

bermanfaat secara komersial, ekonomi dan atau sosial budaya. 

HaKi dan produk inovasi merupakan salah satu indikator utama kinerja Poltekkes 

Kupang tahun 2020. Jumlah dokumen yang diusulkan untuk mendapatkan HaKI pada 

tahun 2020 sebanyak 26 usulan dan 100% diterima dan telah diterbitkan sertifikat HaKI. 

Sedangkan produk inovasi yang telah dihasilkan sebanyak 15 produk dari berbagai produk 

inovasi prodi, namun belum diusulkan dan belum mendapatkan hak paten atas produk 

inovasi tersebut. Secara keseluruhan realisasi capaian HaKI dan produk inovasi pada tahun 

2020 dengan nilai = 179 dari target nilai=140 atau sebesar 110%. 
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Dibawah ini jumlah HaKI dan produk inovasi yang telah dihasilkan oleh masing- 

masing prodi : 

 
 

Tabel 3.7 Data Capaian HaKI dan Produk Inovasi 

 
Prodi Kegiatan 

 Jumlah Sertifikat 

HaKI 

Jumlah produk 

inovasi 

D-III Keperawatan Kupang 3 0 

D-III Keperawatan Ende 4 0 

D-III Keperawatan Waingapu 1 0 

D-III Kebidanan 2 0 

D-III Sanitasi 4 1 

D-III Farmasi 2 5 

D-III Keperawatan Gigi 2 1 

D-III Gizi 3 7 

D-III TLM 2 1 

D-III Keperawatan Waikabubak 1 0 

Profeis NERS 2 0 

Total 26 15 

 
Semua prodi telah mengusulkan dan memperoleh sertifikat HaKI pada tahun 2020 

walaupun masih relatif kecil jumlahnya, sedangkan produk inovasi terbanyak dihasilkan 

oleh prodi gizi dan farmasi. Adapun jenis produk inovasi yang dihasilkan antara lain : 

1. Produk makanan dari bahan ikan tenggiri berupa bakso, nugget dan panganan 

jajanan lokal 

2. Produk minuman dari bahan kelor/moringga berupa jus, sirup, ice cream 

3. Produk perangkap larva nyamuk berupa larvitrap yang sudah diujicobakan di 

Kota Kupang 
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Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan jumlah HaKI dan produk 

inovasi adalah sebagai berikut: 

 Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1 Belum semua prodi menghasil 

produk inovasi 

Prodi perlu dibebankan minimal 1 jenis produk 

inovasi sesuai dengan keunggulan masing- 
masing prodi 
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2 Belum ada alokasi dana pengusulan 
hak paten untuk produk inovasi 

Alokasi anggaran tahun 2021 untuk karya 
produk inovasi prodi/dosen dan pengurusan 
hak paten minimal 1-2 produk. 

3 Minat dosen untuk mengusulkan 

sertifikat HaKI masih rendah 

Mensosialisasikan manfaat kepemilikan 

sertifikat HaKI bagi setiap dosen serta 

penggantian biaya bagi dosen yang telah 
memperoleh sertifikat HaKI 

 

 

5. Jumlah Penelitian yang Dihasilkan 

Jumlah Penelitian yang dihasilkan adalah jumlah penelitian yang diselesaikan 

oleh dosen sampai diterimanya laporan akhir penelitian. Kegiatan penelitian dosen 

Poltekkes Kemenkes Kupang selama tahun 2020 berjumlah 150 judul penelitian dari 

target 120 judul dengan realisasi capaian kegiatan penelitian sebesar 133.9%. Tinggi 

capaianya ini disebabkan terdapatnya beberapa penelitian dosen yang bersifat mandiri 

yang tidak dibiayai oleh DIPA Poltekkes Kemenkes Kupang dengan alasan dosen 

tidak mendapatkan dana penelitian dan dosen yang baru pulang tubel. 

Jumlah penelitian tahun 2020 dibagi dalam beberapa skema penelitian sesuai 

dengan pedoman serta hasil seleksi proposal penelitian seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.8 

Skema Penelitian Dosen Tahun 2020 

 

Prodi 

Skema Pemula Skema PUPT PBK 

Jml 

diseleksi 

Jml 

lulus 
dibiayai 

Jml 

diseleksi 

Jml 

lulus 
dibiayai 

Jml 

diseleksi 

Jml 

lulus 
dibiayai 

D-III Kep. Kupang 6 6 21 21 3 3 

D-III Keperawatan 

Ende 
4 4 9 9 0 0 

D-III Kep. Waingapu 9 9 5 5 0 0 

D-III Kebidanan 11 11 10 10 1 1 

D-III Sanitasi 2 2 14 14 0 0 

D-III Farmasi 7 7 9 9 0 0 

D-III Kesehatan Gigi 5 5 4 4 0 0 

D-III Gizi 15 15 3 3 0 0 

D-III TLM 6 6 3 3 0 0 

D-III Kep.Waikabubak 2 2 1 1 0 0 

Total 67 67 79 79 4 4 

Berdasarkan tabel diatas jumlah penelitian dosen tahun 2020 sebanyak 150 judul 

dengan skema penelitian terdiri dari 3 jenis skema yaitu skema penelitian dosen pemula 
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(67 judul ), skema penelitian unggulan perguruan tinggi ( 79 judul) dan sekma penelitian 

PBK ( 4 judul). Setiap skema penelitian memiliki syarat masing-masing dan besaran 

maksimal alokasi dana sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Rentang waktu penelitian 

selama 3-6 bulan dan hasil penelitian dipresentasikan oleh kelompok dosen peneliti pada 

Bulan Desember 2020. Semua penelitian telah diselesaikan100% oleh dosen peneliti 

sesuai dengan laporan akhir dan berita acara penyerahan hasil penelitian. Beberapa 

kendala yang dihadapi pada kegiatan penelitian dosen tahun 2020 : 

 
 Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1 Pandemic Covid-19 menyebabkan 

dosen tidak bisa segera bias 

mengambil melaksanakan 

penelitian lapangan karena ada 

pembatasan tatap muka. 

Beberapa judul penelitian menyesuiakan 

kembali desain penelitian, metode 

pengumpulan data dan kriteria responden 

sesuai kondisi pandemic Covid-19. 

2 Penelitian yang outputnya 

menghasilkan produk inovasi atau 

teknologi tepat guna dibidang 

kesehatan yang bermanfaat bagi 

masyarakat masih terbatas. 

Setiap prodi mewajibkan dosen peneliti untuk 

melakukan penelitian yang menghasilkan 

produk inovasi atau teknologi tepat guna 

sesuai keunggulan prodi masing-masing 

minimal 1-2 judul penelitian setiap tahun. 
 

6. Penelitian yang Dipublikasikan 

 

Penelitian yang dipublikasikan adalah jumlah penelitian yang dipublikasikan pada 

jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, nasional terakreditasi maupun 

prosiding terindex. 

Publikasi jurnal dosen Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2020 mengalami tren 

peningkatan dibandingkan publikasi pada tahun 2019 baik dari sisi jumlah maupun 

kualitas jurnal. Sebagai perbandingan pada tahun 2019 jumlah jurnal yang dihasil 

berjumlah 52 jurnal sedangkan jumlah jurnal yang dihasilkan pada tahun 2020 sebanyak 

67 jurnal dengan perolehan nilai 231 poin dari target sebesar 220 point dengan realisasi 

capaian IKU 105%. Terdapat 14 jurnal internasional bereputasi Q2-Q4, 3 jurnal 

internasional, 8 prosiding terindeks, 30 jurnal nasional terkareditasi serta 12 jurnal 

nasional ber-ISSN. Berdasarkan capaian publikasi jurnal masing-masing prodi disajikan 

pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.9 

Jumlah Publikasi Jurnal per Prodi Tahun 2020 

 

Prodi  Jenis Publikasi    

International 

Bereputasi 

Nasional 

terakreditasi 

Proceedi 
ng 

terindex 

Nasional 
/ISSN 

Internati 

onal 

D-III Keperawatan Kupang 3 12 0 0 0 

D-III Keperawatan Ende 1 0 0 0 0 

D-III Kep. Waingapu 2 5 0 0 1 

D-III Kebidanan 0 2 0 0 2 

D-III Sanitasi 2 1 0 0 0 

D-III Farmasi 2 3 4 0 0 

D-III Kesehatan Gigi 0 1 0 0 0 

D-III Gizi 1 2 4 12 0 

D-III TLM 3 4 0 0 0 

D-III Keperawatan 

Waikabubak 

0 0 0 0 0 

Total 14 30 8 12 3 

Berdasarkan data capaian publikasi per prodi masih terdapat tiga prodi yang belum 

memiliki publikasi jurnal internasional bereputasi yaitu prodi kebidanan, kesehatan gigi 

dan keperawatan waikabubak. Bahkan prodi keperawatan waikakubak adalah prodi yang 

sama sekali tidak menghasilkan jurnal pada tahun 2020, hal ini disebabkan Prodi 

Keperawatan Waikabubak merupakan prodi hasil merger dari akademi keperawatan 

daerah Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2019 dengan jumlah dosen fungsional hanya 2 

orang sehingga belum memiliki bahan jurnal maupun hasil penelitian untuk dipublikasikan 

pada jurnal tahun 2020. Kendala yang dihadapi dalam menghasilkan capaian publikasi 

jurnal sebagai berikut : 

 Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1 Hasil penelitian tahun berjalan Untuk penelitian tahun berjalan agar naskah 
 terlambat di   submit   ke   berbagai publikasi jurnal wajib di submit diawal tahun 
 jurnal internasional bereputasi, setelah selesai penelitian agar cukup waktu 
 sedangkan proses   review   sampai untuk proses terbitnya jurnal pada tahun 
 terbitnya jurnal membutuhkan waktu berikutnya (H+1). Proses ini akan dikawal oleh 
 yang cukup lama. kapus penelitian. 

2 Kualitas penelitian dosen belum Perlu ada standar kelulusan proposal sesuai 
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 terstandar sementara publikasi 

internasional bereputasi (Q4-Q1) 

menuntut kualitas penelitian yang 

tinggi, sehingga menyebabkan 

sulitnya menembus jurnal 
internasional bereputasi 

ketentuan dan memperbanyak penelitian yang 

mengandung unsur kebaruan (novelty) dan 

bersifat join research dengan peneliti/lembaga 

lain sehingga lebih menarik untuk publikasi 

jurnal internasional. 

3 Masih kurangnya pengalaman dosen 

dalam membuat tulisan/naskah 

publikasi yang sesuai dengan syarat 

dan ketentuan penulisan jurnal baik 

nasional terakreditasi maupun 

internasional bereputasi 

Perlu diadakan coaching bagi dosen tentang 

strategi penulisan manuscript agar lebih mudah 

tembus jurnal internasional bereputasi. 

4 Belum adanya punishmen bagi 

dosen peneliti yang tidak 

menghasilkan output jurnal sesuai 

kontrak penelitian. 

Dosen yang tidak memiliki rekam jejak 

publikasi baik nasional terakreditasi maupun 

internasional bereputasi tidak diperkenankan 

untuk mengajukan proposal penelitian pada 

tahun berikutnya. 
 

 

7. Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi S3 

 

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3/2020 tentang SN-Dikti pasal 29 bahwa 

dosen wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S2) dan memiliki 

kompetensi pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka memenuhi 

capaian pembelajaran. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 

satu perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan pendidikan lain. 

Data per 31 Desember 2020 Poltekkes Kemenkes Kupang memiliki dosen tetap 

sebanyak 152 orang dengan kualifikasi pendidikan magister (S2) = 137 orang dan 

pendidikan doktor (S3) = 15 orang. 

Persentase dosen tetap berkualifikasi S3 dihitung dari total dosen tetap pada tahun 

yang sama dengan target IKU 10%. Dengan demikian persentase capaian IKU dosen 

tetap berkualifikasi S3 dibandingkan dengan seluruh dosen tetap sebesar 100%. Berikut 

ini tabel  jumlah dan sebaran dosen tetap per prodi : 

 

Tabel 3.10 

Jumlah dan Sebaran Dosen Tetap per Prodi Tahun 2020 

 
Proram Studi Jumlah 

Dosen Tetap 

Kualifikasi 

Magister (S2) Doktor (S3) 

D-III Keperawatan Kupang 30 26 5 

D-III Keperawatan Ende 11 11 1 

D-III Keperawatan Waingapu 12 8 0 
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D-III Kebidanan 23 17 2 

D-III Sanitasi 26 18 4 

D-III Farmasi 9 13 1 

D-III Keperawatan Gigi 7 10 1 

D-III Gizi 10 14 0 

D-III TLM 4 10 1 

D-III Kep. Waikabubak 4 4 0 

Total 152 137 15 (10%) 

 

Rencana pengembangan untuk meningkatkan kualifikasi dosen dari S2 ke jenjang 

S3 telah tertuang dalam rencana 5 tahun pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan 

melalui pendidikan lanjut baik tubel maupun ibel. Sebanyak 2 orang dosen kualifikasi S3 

diperkirakan akan selesai pada tahun 2021 dan 3 orang dosen sudah dinyatakan lulus 

administasi dan akademik untuk tubel S3 pada tahun akademik 2021. Beberapa kendala 

yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualifikasi pendidikan dosen ke jenajng S3 antara 

lain : 

 Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1 Minat dosen untuk melanjutkan 
Pendidikan ke jenjang S3 masih 

rendah 

Memotivasi dosen untuk melanjutkan 
pendidikan baik didalam maupun beasiswa 

luar negeri. 

2 Beasiswa tubel S3 masih 

bersumber biaya Badan PPSDM 

Kesehatan, sedangkan dari sumber 

lain masih terbatas. 

Dosen memperoleh informasi beasiswa 

misalnya dari LPDP, AusAid atau program 

kerjasama untuk mensosialisasikan beasiswa 

kepada dosen baik beasiswa dalam maupun 
laur negeri. 

3 Kemampuan Bahasa Inggris dosen 
sebagai salah satu syarat 

mendapatkan beasiswa masih 
rendah 

Mendorong dosen untuk mengikuti kursus 
bahasa Inggris pada pusat bahasa maupun 

Kursus secara mandiri. 

 
 

8. Dosen berprestasi Nasional dan Internasional 

 

Indikator prestasi dosen menjadi salah satu indikator baru pada perjanjian kinerja 

tahun 2020. Prestasi dosen adalah prestasi/penghargaan yang diterima dosen tingkat 

nasional maupun internasional sesuai dengan bidangnya antara lain dosen sebagai 

narasumber, moderator, best oral presentation, mengikuti lomba tingkat 

nasional/internasional. 
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Pada tahun 2020 target prestasi dosen sebanyak 4 prestasi yaitu 1 prestasi tingkat 

internasional dan 3 prestasi tingkat nasional. Adapun realisasi capaian IKU tahun 2020 

sebanyak target yaitu sebanyak 7 prestasi yaitu dosen sebagai narasumber pada seminar 

nasional maupun internasional atau capaian kinerja sebesar 175%. Tingginya capaian ini 

disebabkan pada masa pandemi covid-19 beberapa dosen diundang menjadi narasumber 

pada kegiatan seminar tingkat nasional dan internasional, termasuk sebagai narasumber 

pada kegiatan lintas sektor dengan pemerintah daerah dan organisasi profesi. 

 
 Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1 Prestasi dosen masih terbatas 

sebagai narasumber pada kegiatan 

seminar 

1. Dosen perlu difasilitasi biaya mengikuti 

kegiatan oral presentasi dalam 

international conference 

2. Bekerja sama dengan PT lain untuk 

menjadi co-host pada kegiatan 

seminar/publikasi internasional sehingga 

memiliki kesempatan sebagai moderator 

maupun narasumber 

3. Menfasilitasi dosen untuk mendapatkan 

penghargaan seperti dosen berprestasi, 

dosen dengan publikasi terbanyak, dosen 

peneliti terbaik, dll. 

 

 

9. Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan penilaian pihak eksternal terhadap 

layanan yang diberikan oleh Poltekkes kemenkes Kupang. Pengukuran mengacu pada 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2004, 

tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 

Pengumpulan data menggunakan sistem terintegrasi dengan aplikasi PPID yang 

telah dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Kupang. Para stakeholders yang telah 

mendapatkan layanan sesuai ketentuan mengisi aplikasi online IKM yang tersedia di 

anjungan info mandiri di Poltekkes Kemenkes Kupang. Selanjutnya data diolah dan 

dilaporkan secara bulanan, triwulan dan per semester oleh pengelola PPID. Adapun jenis 

layanan diberikan antara lain meliputi: 
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a. Layanan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

b. Legalisasi Ijazah dan Transkrip 

c. Layanan Surat Keterangan Aktif Kuliah 

d. Layanan Verifikasi Ijasah 

e. Layanan Surat Keterangan Alumni 

f. Layanan Surat Ijin Belajar Mahasiswa Asing 

g. Layanan Permintaan MOU 

h. Layanan Permohonan Ijin Penelitian 

i. Layanan Permintaan Beasiswa 

j. Layanan Permohonan ijin Pelaksanaan abdimas 

k. Layanan Penggunaan Jasa Laboratorium 

l. Layanan Peminjaman Bus dan Aula 

Pelayanan Publik pada Poltekkes Kemenkes Kupang pada Tahun 2020 mencapai 

indeks memuaskan dengan nilai IKM = 3,40 dari target 3,15 atau realisasi IKU sebesar 

108%. Layanan yang paling banyak diperoleh stankeholders adalah layanan legalisir 

ijazah, trankrip nilai dan pengurusan surat keterangan aktif kuliah mencapai 85%. 

Harapan ke depan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 dapat ditingkatkan 

kualitas pelayanannya sehingga indeks kepuasan masyarakat semakin meningkatkan 

terhadap layanan yang diberikan. Tahun 2021 jangkauan layanan akan diperluas seperti 

pada pelayanan asrama dan kepegawaian. 

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat 

adalah sebagai berikut; 

 Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1 Kesulitan mendapatkan data untuk 
responden yang tidak datang 

langsung ke direktorat. 

Penyebaran kuesioner lewat google form 
dengan link yang langsung dapat diisi oleh 

responden 

2 Responden didominasi oleh 
mahasiswa aktif dan alumni. 

Responden akan diperluas ke masyarakat 
umum yang pernah mendapatkan layanan. 

 
 

10. Beasiswa Mahasiswa dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

 

Persentase beasiswa mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah diartikan 

sebagai jumlah mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan 

beasiswa dan/atau potongan tarif biaya pendidikan. 
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Poltekkes Kemenkes Kupang menyediakan 2 jenis beasiswa yaitu beasiswa bagi 

mahasiswa yang berprestasi akademik dan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga yang 

tidak mampu atau berpenghasilan rendah. Jumlah penerima bantuan beasiswa dari 

mahasiswa berpenghasilan rendah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Beasiswa 

bagi keluarga berpenghasilan rendah (GAKIN) diperuntuk bagi mahasiswa dengan 

kriteria secara ekonomi tidak mampu, mahasiswa daerah perbatasan dan kepulauan 

yang tersebar di provinsi  NTT. 

Pada tahun 2020 jumlah mahasiswa aktif sebanyak 3329 orang dengan jumlah 

penerima beasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah sejumlah 439 orang mahasiswa 

untuk semua jurusan. Dengan demikian persentase realisasi beasiswa GAKIN sebesar 

13 % dari target 10% atau realisasi IKU sebesar 130% melampaui target yang telah 

ditetapkan. 

Sumber beasiswa GAKIN pada tahun 2020 masih bersumber pada alokasi DIPA 

Poltekkes Kemenkes Kupang, sedangkan dari pihak luar seperti BUMN, Pemda maupun 

lembaga swasta lainnya belum ada. Beasiswa dari Pemprov NTT pada tahun 2020 

sebanyak 20 orang mahasiswa belum digolongkan sebagai beasiswa bagi mahasiswa dari 

keluarga berpenghasilan rendah. 

 

Dibawah ini data sebaran mahasiswa yang menerima beasiswa di setiap prodi. 

 

Tabel 3.11 

Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa GAKIN 

 

 

Prodi 

Penerima Beasiswa 

Jumlah 
Mahasiwa 

Jumlah 
Penerima 

% 

D-III Keperawatan Kupang 349 70 20 

D-III Keperawatan Ende 189 25 13 

D-III Keperawatan Waingapu 476 62 13 

D-III Kebidanan 414 60 14 

D-III Sanitasi 312 43 14 

D-III Farmasi 392 35 9 

D-III Keperawatan Gigi 281 35 12 

D-III Gizi 292 39 13 

D-III TLM 323 35 11 
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D-III Keperawatan Waikabubak 301 35 12 

Total 3329 439 13% 

 

Adapun kendala yang dihadapi dalam layanan penerima dan beasiswa kepada 

mahasiswa adalah sebagai berikut: 

 Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1 Jumlah mahasiswa yang berasal dari 

keluarga berpenghasilan rendah, 

mahasiswa berasal dari kepaulauan 

dan daerah perbatasan cukup banyak 

sedangkan sumber dana beasiswa 

hanya bersumber dana DIPA. 

Perlu kerjasama dengan Bank Mitra BLU 

seperti Bank BTN dan Bank Mandiri atau 

dengan Pemda Prov. NTT untuk meningkatkan 

cakupan beasiswa bagi mahasiswa yang 

berasal dari keluarga tidak mampu, kepulauan 

dan perbatasan 

 
11. Prosentase Mahasiswa yang Lulus Ujian Kompetensi 

 

Pelaksanaan UKOM Nasional tahun 2020 telah diikuti sebanyak 10 program studi 

dilingkungan Poltekkes Kemenkes Kupang dengan penyelenggara ujian oleh Panitia 

Ukomnas, LPUK Nakes maupun oleh asosiasi profesi bidang kesehatan. Jumlah lulusan 

yang telah diwisuda periode Maret dan Oktober Tahun 2020 sebanyak 1050 lulusan, 

sedangkan yang mengikuti ujian kompetensi sebagai first taker sebanyak 836 orang atau 

79% dari total lulusan. 

Berdasarkan hasil kelulusan UKOM periode Juli dan Nopember 2020 bahwa 

dari 836 peserta sebagai first taker yang lulus/kompeten sebanyak 667 orang atau 

79,8%. Angka ini telah mencapai target IKU kelulusan uji kompetensi sebesar 70% 

dengan realisasi IKU sebesar 114%. Sebaran kelulusan UKOM per prodi seperti pada 

tabel dibawah ini : 

 
Tabel 3.12 

Kelulusan UKOM First Taker Tahun 2020 

 

No Program Studi  Peserta First 
Taker 

 Kompeten   %  

  1   D-III Keperawatan Kupang  61  52  85,25  

  2   D-III Keperawatan Ende  69  62  89,86  

 

  3   D-III Keperawatan Waingapu     74     62     83,78   

  4   D-III Kebidanan     149     118     79,19   
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5 D-III Sanitasi 76 49 64,47 

6 D-III Farmasi 81 74 91,36 

7 D-III Keperawatan Gigi 83 81 97,59 

8 D-III Gizi 87 28 32,18 

9 D-III Teknologi Lab. Medis 79 74 93,67 

10 D-III Keperawatan Waikabubak 77 67 87,01 

 TOTAL 836 667 79,8% 

 

Secara umum capaian kelulusan UKOM taun 2020 sudah diatas target IKU namun masih 

dibawah rata-rata kelulusan UKOM nasional sebesar 85%. Prodi Gizi dan Sanitasi adalah 

prodi yang capaian UKOM tahun 2020 masih dibawah target IKU. Adapun kendala yang 

dihadapi dalam mencapai kelulusan UKOM tahun 2020 : 

 Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1 Belum maksimalnya proses 

bimbingan dan tryout bagi lulusan 

karena terkendala pandemi Covid- 

19 yang membatasi kegiatan tatap 

muka. Sedangkan bimbingan 
online tidak efektif. 

Proses bimbingan dan pendampingan 

maupun tryout mandiri dilakukan terjadwal 

baik secara online dan tatap muka dengan 

protokol kesehatan 

2 Kurang aktifnya mahasiswa untuk 

mendaftar sebagai peserta first 

taker pada kesempatan pertama 

sehingga cakupan peserta baru 
mencapai 79% 

Pada tahun 2021 pelaksanaan UKOM 

dengan metode exit exam sehingga peserta 

ukom secara sistem akan langsung terdaftar 

oleh institusi. 

3 Belum semua soal UTS/UAS 

menerapkan model soal vingette, 

sehingga memudahkan peserta 

untuk mengenal model soal 

UKOM. 

Mewajibkan soal UTS/UAS menggunakan 

model soal vingette disertai dengan hasil 

analisis soal. 

4 Jurusan gizi : terbatasnya dosen 

yang memiliki akun (hanya 2 

dosen dari 14 dosen) sehingga 

kontribusi untuk mengirimkan soal 

ujian UKOM ke asosiasi menjadi 

terbatas. 

Mengikuti pelatihan yang diselenggakan 

oleh asosiasi (AIPVOGI) serta mendaftar 

bagi semua dosen agar mendapatkan akun 

untuk akses pengiriman soal ujian ukom. 
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12. Prestasi Mahasiswa 

 

Prestasi mahasiswa adalah jumlah penghargaan yang diperoleh mahasiswa atau 

kelompok mahasiswa dalam suatu event tertentu yang meliputi penghargaan tingkat 

internasional, nasional propinsi maupun kabupaten/kota. 

Selama tahun 2020 mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan tingkat nasional 

maupun tingkat provinsi antara lain lomba audio iklan layanan masyarakat, lomba 

menulis cerpen tingkat nasional, lomba menulis puisi, penulisan karya ilmiah dan 

berbagai lomba olah raga dan seni lainnya dengan target IKU adalah 3 prestasi baik 

tingkat nasional maupun propinsi. Prestasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang 

dalam mengikuti berbagai event tersebut seperti pada tabel dibawah ini : 

 
Prestasi Mahasiswa Mengikuti Lomba 

 

No Jenis lomba Prestasi Keterangan 

1 Lomba story telling Juara I Tingkat propinsi 

2 Lomba musikalisasi puisi Juara I Tingkat nasional 

3 Lomba Poster dalam rangka 9th 
Pharmacohterapy 

Juara Favorit Tingkat nasional 

 
Berdasarkan capaian tersebut maka realisasi IKU prestasi mahasiswa tahun 2020 telah 

melampaui target yang ditentukan sebesar 150%. Beberapa kendala yang dihadapi 

dalam pencapaian prestasi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

 Permasalahan Rencana Tindak Lanjut 

1 Kondisi pandemi covid-19 

selama tahun 2020 sehingga 

kegiatan lomba baik akademik 

maupun non akademik yang 

diselenggarakan oleh pihak luar 

sangat berkurang 

1. Tetap mengaktifkan unit kegiatan 

kemahasiswaan (UKM) walaupun masa 

pandemic covid-19 dengan melaksanakan 

kegiatan lomba internal bersifat online 

sebagai proses pendampingan dan 

implementasi kegiatan ekstrakurikuler masa 

pandemi covid-19. 

2. Bagian kemahasiswaan dan mahasiswa ikut 

aktif mencari informasi lomba melalui 

media online 
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Tabel 3.13 

Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2020 dengan Target Kinerja 

pada Renstra Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2019-2023 

 

NO 
 

Sasaran Program / Kegiatan 

 
Indikator Kinerja 

Target 

Renstra 

2019 
Capaian  

IKU 2019 

Realisasi 

Capaian  

IKU 2019 

Target 

Renstra 

2020 

Capaian 

IKU 2020 

Ralisasi 

Capaian 

IKU 2020 

1. Rasio Dosen terhadap 

mahasiswa 

Rasio dosen dan mahasiswa 
1;25 1;23 100% 

 

01:25 
 

01:24 
 

100% 

2.  
Serapan lulusan < 1 tahun 

Persentase serapan lulusan di 

pasar kerja kurang dari 1 

tahun 
40% 45,8% 114% 

 
60% 

 
64.70% 

 
107.8% 

3. 
Pembinaan wilayah 

berkelanjutan 

Jumlah kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berbasis 

wilayah dalam 1 tahun 
7 wilayah 7 wilayah 100% 

 
11 wilayah 

 
11 wilayah 

 
100% 

4. Karya yang diusulkan 

mendapat HAKI 

Karya yang diusulkan 

mendapat HAKI 1,9 (nilai) 4 (nilai) 210% 
140 (nilai) 154 (nilai) 110% 

5. Penelitian yang 

dipublikasikan 

Jumlah hasil penelitian yang 

dipublikasikan dalam 1 tahun 2,2 (nilai) 2,57 (nilai) 116% 
220 (nilai) 231 (nilai) 105% 

6. 
Jumlah penelitian yang 

dihasilkan 

Jumlah kegiatan penelitian 

yang dilakukan dosen dalam 

1 tahun 

95 

kegiatan 

113 

kegiatan 
118% 

 
112 judul 

 
150 judul 

 
133.9% 

7. Prosentase dosen tetap 

berkualifikasi S3 

Persentase jumlah dosen 

berkualifikasi S3 10% 10% 100% 
10% 10% 100% 

8. Dosen yang berprestasi 

nasional dan internasional 

Dosen yang berprestasi 

nasional dan internasional - - - 
4 7 175% 
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9. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 

3,0 3,1  
3.15 3.4 108% 

10. 
Presentase Mahasiswa dari 

masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Persentase mahasiswa dari 

masyarakat berpenghasilan 

rendah yang mendapat 

bantuan dana pendidikan 

 
10% 

10% 100% 

 
10% 

 
13% 

 
130% 

11 
Meningkatnya kelulusan uji 

kompetensi 

Persentase kelulusan Uji 

Kompetensi  
80% 

67,16% 83% 

 
70% 

 
79.8% 

 
114% 

 

 
12 

Prestasi Mahasiswa yang 

mendapat penghargaan 

nasional dan internasional 

Jumlah Mahasiswa yang 

mendapatkan penghargaan di 

tingkat Internasional, 

Nasional dan regional ( 

Prov/Kab/Kota) 

 

 
- 

- - 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
150% 

 

 

 

 

 
 

13 

 

 

 

 

 
Kinerja pengelolaan keuangan 

efektif, efisien dan akuntabel 

Persentase pendapatan PNBP 

terhadap biaya operasional - - - 
25% 32.35% 129% 

Jumlah Pendapatan PNBP ( 

dlm Rupiah ) 

Rp. 

16.397.200 

.000 

Rp. 

20.038.141. 

147 

122% 

16.500.000 

.000 

19.295.062 

.689 
116.9% 

Realisasi pendapatan dari 

optimalisasi aset (khusus 

satker PKBLU) (dlm Rupiah) 

 
- 

- 
 
- 

350.000.00 

0 

653.915.68 

9 

 
186% 

Persentase Penyelesaian 

Modernisasi Pengelolaan 

Keuangan BLU (khusus 

satker PKBLU) 

 
- - - 

 
100% 

 
85% 

 
85% 
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B. Analisis Penyebab Capaian kinerja 

Berikut ini diuraikan analisis penyebab capaian kinerja Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 

2020: 

I. Kinerja Pengelolaan Keuangan 

1. Persentase pendapatan BLU terhadap biaya operasional 

Pada prinsipnya beban biaya operasional BLU tidak akan membebani anggaran 

pendapatan BLU, sehingga rasio POBO yang semakin kecil akan semakin baik. 

Pada tahun 2020 realisasi IKU adalah 32,35% dari target 25% terhadap besaran 

biaya operasional. Capaian ini dipengaruhi oleh jumlah penerimaan mahasiswa 

baru tahun akademik 2020/2021 yang trendnya semakin meningkat dari tahun 

sebelumnya sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan BLU. Faktor lain adalah 

belum diterapkannya remunerasi sehingga beban biaya operasional dan tunjangan 

kinerja masih bersumber RM. Diharapkan dengan berkurangnya biaya operasional 

akan meningkatkan efektifitas penganggaran belanja setiap tahunnya. 

 
2. Realisasi Pendapatan BLU 

Meningkatnya realisasi pendapatan BLU dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya dipengaruhi oleh penerimaan jumlah mahasiswa baru tahun akademik 

2020/2021 baik mahasiswa regular dan pembukaan prodi baru yaitu prodi profesi 

Ners, namun secara total capaiannya masih dibawah capaian realisasi BLU tahun 

2019. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan tarif atas PNBP yang semula 

menggunakan tarif berdasarkan PP 21/2013 berubah menggunakan PP 64/2018. 

Tarif baru ini menggunakan UKT dimana biaya DPP tidak ada lagi sehingga 

mempengaruhi keseluruhan pendapatan BLU. Selain pendapatan bersumber PNBP, 

pendapatan BLU disumbang oleh optimalisasi asset melalui skema kerjsama/KSO, 

sewa dan bunga deposito. 

 
3. Realisasi Pendapatan dari Optimalisasi Aset 

Capaian pendapatan BLU dari optimalisasi aset Tahun 2020 telah melampaui target 

IKU. Walaupun realisasi sudah mencapai target namun capaian pendapatan BLU 

dari optimalisasi asset ini masih relatif rendah dibandingkan dengan target dalam 

Renstrib BLU. Beberapa faktor terhadap realisasi pendapatan dari optimalisasi aset 

yaitu masih terbatasnya kerjasama/KSO dengan mitra, produk inovasi yang dapat 
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dikomersialkan belum ada, masih banyak asset yang sifatnya iddle, pemanfaatan 

sisa saldo BLU belum optimal untuk pengembangan layanan BLU. Namun 

demikian usaha kearah pengembangan layanan pada tahun akan datang terus 

dilakukan termasuk memperluas kerjasama KSO sambil menunggu ditetapkannya 

pola tarif non akademik. 

 
4. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU 

Realisasi penyelesaian modernisasi BLU capaiannya masih dibawah target yaitu 

baru mencapai 85% dari 100% target yang diharapkan pada tahun 2020. Beberapa 

faktor terhadap capaian modernisasi BLU ini antara lain jumlah item modernisasi 

yang cukup banyak yaitu 12 indikator, disisi lain ada keterbatasan SDM pengelola 

sistem informasi keuangan BLU serta diperlukan waktu yang cukup lama untuk 

sampai pada modernisasi pengelaloaan BLU yang diharapkan. Selain itu diperlukan 

alokasi dana yang cukup secara berkelanjutan dari tahun ke tahun untuk upaya 

penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU tersebut. Oleh karena itu penyelesaian 

modernisasi BLU ini akan dilakukan secara bertahap sampai diperolehnya keadaan 

yang sesuai dengan ketentuan perkembangan sistem informasi pengelolan 

keuangan BLU. 

 
II. Layanan Prima 

 
 

1. Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa 

Rasio dosen: mahasiswa ditentukan jumlah penambahan dosen dan mahasiswa 

yang diterima setiap tahun. Penambahan mahasiswa dapat dilakukan dengan 

menaikkan kuota dari tahun sebelumnya, sedangkan dosen dapat dilakukan melalui 

formasi CPNS. Tahun 2020 pembukaan prodi profesi Ners pada jurusan keperawatan 

merupakan upaya untuk menambah jumlah mahasiswa. Saat ini dosen JFU 

kualifikasi akademik S2 masih ada 37 orang, maka selain melalui formasi CPNS 

jumlah dosen dapat dilakukan melalui percepatan usulan pengangkatan kedalam 

jabatan fungsional dosen. 
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2. Penyerapan lulusan di pasar kerja 

Upaya untuk mencapai serapan lulusan telah dilakukan berbagai upaya secara 

berkelanjutan antara lain membangun kerjasama dengan organisasi profesi (OP) 

sebagai wadah yang memfasilitasi pengurusan STR dan memiliki data tempat kerja 

alumni. Melakukan pendataan alumni yang datang mengurus legalisir ijazah sebagai 

syarat administrasi dan mengisi form data alumni. Membuka group info akademik 

secara online pada masing-masing prodi, MoU dengan beberapa instansi seperti 

Laboratorium, Apotek, PBF, RS, Dinkes untuk penyerapan lulusan. Pada jurusan 

Farmasi dan Keperawatan telah melakukan job fair, pemasaran lulusan melalui surat 

ke Pemda/stakeholder pada saat yudisium telah selesai, adanya permintaan tenaga 

dari institusi yang membutuhkan lulusan seperti di jurusan/prodi farmasi, analis 

kesehatan, keperawatan dan kebidanan. Jurusan kebidanan melakukan kerjasama 

dengan Pemda Lembata dan TTS. Upaya lain mengundang pihak stakeholder (rumah 

sakit swasta, puskesmas, klinik swasta) untuk paparan profil institusi, kualitas dan 

kompetensi alumni yang dihasilkan. 

 
3. Pembinaan wilayah berkelanjutan 

Capaian pembinaan wilayah berkelanjutan dipengaruhi oleh beberapa kondisi 

yaitu adanya kerjasama dengan stakeholder seperti Pemda Provinsi NTT, Pemda 

Kab./Kota, lembaga keagamaan dan sosial, organisasi profesi dan alumni serta 

masyarakat desa mitra. Selain itu, pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan 

secara berkelompok berdampak pada banyaknya dosen yang melakukan kegiatan 

pengabdian masyarakat pada wilayah binaan. 

Keberhasilan pengelolaan wilayah binaan tidak terlepas dari berbagai 

pendekatan yang digunakan yaitu (1) community development yaitu pendekatan yang 

melibatkan masyarakat secara langsung sebagai subyek dan obyek pembangunan, (2) 

pendekatan partisipatif yang berorientasi pendekatan peran serta masyarakat secara 

langsung dalam pembangunan, (3) pendekatan persuasif yang bersifat seruan dan 

ajakan tanpa unsur paksaan untuk meningkatkan kesejahteraan, (4) serta pendekatan 

edukatif menjadikan segenap kegiatan pembinaan mengandung unsur pendidikan 

bagi masyarakat. 
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4. Karya yang diusulkan dan/atau mendapatkan HaKI 

Capaian IKU terhadap HaKI dan produk inovasi yang cukup tinggi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu tersedianya anggaran DIPA untuk pengurusan HaKI 

sehingga meningkatkan minat dosen untuk mengusulkan karya yang mendapatkan 

sertifikat HaKI. Hal ini berbeda dengan tahun 2019 dimana pengurusan HaKI 

dtanggung oleh dosen yang bersangkutan. Karya HaKI sebagian besar berasal dari 

hasil-hasil penelitian dalam bentuk buku, modul maupun hasil produk. 

Sedangkan karya/produk inovasi juga cukup tinggi realisasinya yakni sebanyak 

15 produk inovasi. Produk inovasi tersebut diantaranya Nugget Ikan Keloria, Bakso 

kelor, Mie Kelor, Green Moringa Latte, Ice creme Kelor, Bolu Kelor, Kerupuk Telor 

(Teri Kelor), Putu Ayu Kelor, Rempeyek Kelor, Rolade Kelor, Lapis Moringa, Sirup 

Kelor, Klepon Kelor, Rengginang Kelor, Stik Moringa dan Bolu mekar daun kelor 

yang merupakan produk hasil penelitian dan pengembangan Jurusan Gizi, Farmasi, 

Sanitasi, Kesehatan gigi dan TLM. 

 
5. Publikasi karya Ilmiah dalam Jurnal Nasional/Internasional 

Meningkatkan capaian publikasi pada berbagai jurnal tahun 2020 dipengaruhi 

oleh publikasi jurnal internasinal bereputasi menjadi syarat untuk kenaikan jabatan 

akademik bagi dosen terutama ke Lektor Kepala, sehingga dosen yang belum 

berkualifikasi S3 dituntut memiliki tulisan/publikasi pada jurnal bereputasi 

internasional. Sudah ada minat dan kesadaran dalam melakukan publikasi sebagai 

syarat untuk penilaian BKD serta memenuhi output kontrak penelitian. 

Jumlah publikasi jurnal nasional terakreditasi juga sudah meningkat 

dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi karena status jurnal Poltekkes 

Kemenkes Kupang (Infokes) sudah terakreditasi Sinta-3 sejak tahun 2019 sehingga 

kontribusi publikasi jurnal dosen diperoleh minimal 8 publikasi setiap tahun. Juga 

jurnal JKN prodi keperawatan waingapu yang sudah terakreditasi dikti Sinta-5. 

Capaian juga merupakan kontribusi dari dosen yang mengikuti publikasi ilmiah 

pada seminar nasional dan internasional, tersedianya alokasi dana untuk penggantian 

biaya publikasi serta adanya jejaring dalam publikasi jurnal baik nasional maupun 

internasional. 
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6. Kinerja dalam bidang Penelitian 

Penelitian menjadi tugas tridarma yang wajib dikerjakan oleh dosen dan 

diharapkan menghasilkan output publikasi karya ilmiah. Tuntutan terhadap dosen, 

untuk memenuhi SKP, BKD dan angka kredit, sehingga setiap dosen harus 

melakukan penelitian minimal satu kali setahun. 

Diharapkan peningkatan kualitas penelitian agar berdaya saing dan mampu 

berkontribusi dalam memecahkan masalah kesehatan secara umum khususnya 

masyarakat NTT. Inisiatif dan kreatifitas dari dosen untuk mencari sumber 

pendanaan lainnya selain dari dana DIPA, membangun link kerjasama dengan pihak 

luar/ekternal untuk membangun jejaring kerjasama penelitian. 

Proses pencairan anggaran untuk dana penelitian dosen dilakukan lewat kontrak 

antara PPK dengan peneliti. Pencairan diatur dalam pasal 3, dilaksanakan dalam 2 

tahap, tahap pertama 50% dari total anggaran dan 50% pada tahap kedua. 

 
7. Dosen Dengan kualifikasi S3 

Poltekkes Kupang adalah salah satu Poltekkes yang memiliki dosen dengan 

kualifikasi doctor cukup tinggi yakni 15 orang dari total 152 dosen (10%). Formasi 

dana beasiswa S3 tidak tersedia pada tahun 2018 sehingga tidak ada tubel pada tahun 

tersebut. Mencari link kerjasama dan potensi beasiswa dari luar/eksternal 

diharapkana akan menjadi solusi. Beberapa beasiswa yang tersedia adalah LPDP 

dari kementrian keuangan (LPDP beasiswa Indonesia Timur BIT) dikhususkan bagi 

putra daerah Indoensia Timur termasuk NTT. Selain itu dari LN seperti Australia, 

Amerika, Belanda juga banyak disediakan. Tahun 2020, direncakan akan banyak 

dosen yang melamar beasiswa tersebut. 

 
8. Dosen yang berprestasi Nasional dan Internasional 

Dosen Poltekkes Kemenkes Kupang memiliki kompetensi dan kespesifikan 

ilmu. Keragaman ilmu mulai dari Keperawatan, Kebidanan, Sanitasi, Gizi, Farmasi, 

Kesehatan Gigi dan Teknologi Laboratorium Medis menjadi peluang pemanfaatan 

dosen Poltekkes Kupang sebagai narasumber, mentor pelatihan, moderator, dan 

menghasilkan produk-produk inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Beberapa instansi telah menggunakan jasa dosen Poltekkes Kupang sebagai 

narasumber dan mentor pelatihan diantaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, 

Puskesmas, Organisasi Profesi, WHO. UNICEF dan Lembaga swasta lainnya. 
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9. Indeks Kepuasan Masyrakat 

Peningkatan layanan yang selama ini telah dilaksanakan diharapkan akan terus 

meningkatkan nilai/indeks IKM. Layanan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, 

Legalisasi Ijazah dan Transkrip, Layanan Surat Keterangan Aktif Kuliah, Layanan 

Verifikasi Ijasah, Layanan Surat Keterangan Alumni, Layanan Surat Ijin Belajar 

Mahasiswa Asing, Layanan Permintaan MOU dan Layanan Permohonan Ijin 

Penelitian adalah bentuk layanan yang telah di survei pada tahun 2018. 

Pada tahun 2019 ada penambahan indikator untuk layanan yang disurvei 

diantaranya layanan penggunaan aset, layanan mahasiswa pengguna asrama. Hasil 

survei diharapakan akan terus meningkat nilai kepuasan masyarakat setiap tahunnya. 

Tahun 2020 juga dilakukan penambahan pada indikator pelayanan dan hasil survey 

terus meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini bermakna pelayanan Poltekkes 

Kupang berada pada titik memuaskan bagi masyarakat sebagai pengguna. 

 
10. Presentasi Mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah 

Pemberian beasiswa bagi mahasiwa dari keluarga berpenghasilan rendah dan 

mahasiswa berprestasi adalah program unggulan yang wajib dialokasikan dalam 

DIPA. Jumlah mahasiswa yang menerima direncanakan akan terus meningkat setiap 

tahunnya dengan persentase peningkatan adalah 5%. 

Peningkatan jumlah pendapatan PNBP setiap tahun menjadi salah satu solusi, 

membuka kerjasama denga Lembaga/mitra kerja lainnya untuk pemberian beasiswa 

missal BANK BNI, BTN, danamon juga bisa berasal dari Luar Negeri (LSM yang 

ada di NTT). 

 
11. Pencapaian Kelulusan Ujian Kompetensi 

Ujian kompetensi adalah ujian dalam rangka penjaminan mutu dan standardisasi 

kompentensi lulusan pendidikan Program Diploma III Kebidanan, Diploma III 

Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, dan Tenaga Kesehatan Lain, maka dilakukan 

uji kompetensi nasional sebagai bagian dari proses evaluasi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan sejak tahun 2013 dan diatur melalui Permenristekdikti No. 12 tahun 

2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. 

Bila dibandingkan dengan tahun 2019, capaian kelulusan UKOM tahun 2020 

telah memenuhi target yang ditetapkan yakni 79,8%. Kondisi ini dipengaruhi antara 
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lain semua prodi telah mempersiapkan diri melalui try out sebelum mengikuti 

UKOM pada Tahun 2020. Prodi Gizi dan prodi Sanitasi adalah prodi yang belum 

mencapai nilai standar Poltekkes yaitu 70% dimana prodi Gizi hanya mencapai 

kelulusan 29% dan prodi sanitasi hanya mencapai 64%. Prodi lain telah berada 

diatas standar Poltekkes dan mencapai kelulusan dengan baik. 

Pelatihan pembuatan soal vignette bagi dosen terus dilakukan, soal UTS dan 

UAS diwajibkan disusun dalam bentuk soal vignette sehingga mahasiswa terbiasa 

mengerjakan soal UKOM. Melibatkan dosen dalam pengumpulan soal ke panitia 

nasional UKOM menjadi salah satu solusi, hal ini memungkinkan soal yang berasal 

dari dosen Poltekkes Kemenkes Kupang muncul pada soal Nasional. Diharapkan 

kelulusan UKOM akan terus meningkat pada Tahun 2021 mencapai rata-rata 90%. 

Solusi pada tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja dari setiap prodi 

diantaranya pada semester 6 pelaksanaan praktek kerja lapangan di puskesmas/desa, 

rumah sakit, penyelesaian tugas akhir mahasiwa (KTA) dimulai sejak Desember 

tahun sebelumnya. Adanya percepatan tersebut diharapkan akan memberikan waktu 

yang lebih panjang untuk persiapan UKOM Exit-Exam pada Tahun 2021. Bentuk 

soal pada UTS dan UAS diharapkan akan memberikan gambaran bagi mahasiswa 

mengenai bentuk soal UKOM. Secara khusus untuk retaker (peserta ujian ulang) 

akan diikutkan pengayaan/bimbingan belajar sebelum mengikuti ujian UKOM. 

 
12). Prestasi Mahasiswa yang mendapat penghargaan Nasional dan Internasional 

Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang memiliki banyak potensi yang berpeluang 

mendapat penghargaan baik di tingkat Propinsi, Nasional maupun Internasional. 

Kemampuan berbahasa inggris, seni, menari, paduan suara, vocal grup, olahraga dan 

keterampilan lainnya. Beberapa penghargaan telah diraih baik di aspek akademik 

maupun non akademik. Informasi dan peluang mengikuti lomba didapatkan dari media 

sosial, undangan langsung maupun kompetisi yang sudah berlangsung secara rutin dan 

regular. Unit Kegiatan Kemahasiswaan berjalan setiap minggu untuk mempersiapkan 

kemampuan mahasiswa dalam mengikuti setiap perlombaan yang bisa berlangsung 

kapan saja. 

Pada masa pandemi Covid-19 sejak Maret 2020, mahasiswa sulit menemukan 

ajang lomba baik di tingkat lokal, propinsi, nasional dan internasional. Kondisi ini 

menyebabkan menurunnya prestasi mahasiswa pada Tahun 2020. Pada Tahun 2019, 

jumlah prestasi mahasiswa jauh lebih tinggi. Antusias dan semangat mahasiswa 
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Poltekkes Kupang tinggi untuk mengikuti setiap lomba yang ada baik ditingkat lokal, 

nasional maupun internasional. Tersedia beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

yang diadakan untuk memfasilitasi minat dan bakat, diantaranya kegiatan olahraga, 

kesenian dan  kegiatan limiah lainnya. 



 

 

 
 

C. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 

 
Tabel . 3.14 

Capaian Indikator Kinerja Tambahan Prodi Tahun 2020 

 

Sasaran 

Program / 

Kegiatan 

 
Indikator 

Kinerja 

 

TARGET 
POLTEKKES 

 
CAPAIAN 

POLTEKKES 

CAPAIAN PER PRODI 

KEP. 

KUPANG 

KEP 

ENDE 

KEP 

WGP 

SANIT 

ASI 

KEBID 

ANAN 
FARMASI 

KES 

GIGI 
GIZI TLM 

KEP 

WKBK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Kelulusan Tepat 

Waktu 

Persentase 
Kelulusan Tepat 
Waktu 

 

86% 
 

80,3% 
 

86,8 
 

46 
 

86,2 
 

71,4 
 

82,5 
 

77 
 

74 
 

86 
 

88,4 
 

85 

 
Lulusan dengan 

IPK >3,25 

Persentase 

lulusan dengan 

IPK >3,25 

 
50% 

 

56,8% 

 

63 

 

91,4 

 

89,3 

 

30 

 

78,13 

 

46,75 

 

28,6 

 

47,43 

 

57,14 

 

6 

 
Mahasiswa 

Drop Out 

 
Persentase 

Mahasiswa DO 

 

< 6 % 

 
 

1% 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0,25 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1,82 

 
 

0 

Dosen dengan 

Jabatan 

akademik 
Lektor Kepala 

Perolehan 

Jabatan LK oleh 

Dosen Tahun 
2020 

 
1/prodi 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Perolehan Nilai 
Akreditasi 

 

Pencapaian 

Nilai Akreditasi 

oleh Prodi 

 

 

A 

 
4 Prodi Nilai 

A 

7 Prodi Nilai 

B 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

B 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

B 

 

 

A 

 

 

B 
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Tabel diatas menggambarkan sebaran indikator kinerja tambahan yang 

diperjanjikan antara direktur dengan para ketua jurusan/prodi. Ada 5 indikator 

tambahan pada tahun 2020 dimana pada tahun 2019 beberapa indikator tersebut 

masuk dalam IKU Poltekkes Kemenkes Kupang dan pada tahun 2020 tidak lagi 

menjadi IKU. 

Berdasarkan capaian indikator kinerja tambahan terdapat 3 indikator (66%) 

yang telah mencapai target yaitu lulusan dengan IPK >=3,25, persentase mahasiswa 

DO dan perolehan nilai akreditasi, sedangkan indikator kinerja tambahan yang belum 

mencapai target ada 2 yaitu kelulusan tepat waktu baru mencapai 80,3% dari target 

86% dan dosen yang naik pangkat ke jabatan akademik Lektor Kepala (LK) masih 

nol %. 

Beberapa kendala dan hambatan dalam mencapai indikator kinerja tambahan 

sebagai berikut : 

 

1. Kelulusan Tepat Waktu 

Mahasiswa yang lulus tepat waktu yaitu 6 semester hanya dicapai oleh 4 

prodi yang mampu mencapai target yaitu prodi D-3 Keperawatan Kupang, D-3 

Keperawatan waingapu, Gizi dan Teknologi Laboratorium Medis, sedangkan 6 

prodi lainnya masih dibawah target dimana Prodi Keperawatan Ende yang paling 

rendah kelulusan mahasiswa tepat waktu. Beberapa kendala yang dihadapi oleh 

prodi antara lain : 

No Permasalahan Rencana Tindaklanjut 

1 Mahasiswa tidak melakukan registrasi 

administrasi yaitu membayar SPP 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

bahkan sampai akhir semester berjalan 

sehingga mahasiswa tidak bisa 

melakukan pengisian KRS online dan 

tidak bisa mengikuti PBM. 

- Telaah dan laporan 

bimbingan PA tenatgn 

permasalahan peserta didik 

- Rekomendasi untuk 

mendapatkan beasiswa 

GAKIN bila berasal dari 

keluarga tidak mampu secara 

ekonomi 

2 Mahasiswa cuti atas permintaan 

sendiri dan dicutikan oleh institusi 

misal hilang tanpa kabar dalam 

semester berjalan bahkan sampai 2 
semester, tidak membayar SPP. 

Dosen PA melakukan bimbingan 

secara intensif baik secara 

personal dan interpersonal 

3 Mahasiswa pada tahun pertama 

perkuliahan menarik diri atau 

menghilang     sehingga     DO     dan 

berpengaruh pada bilangan pembagi 

saat perhitungan kelulusan tepat waktu 

- Perlu bimbingan dan 

konseling secara intensif 

- Perketat wawancara pilihan 

minat dan kemauan 

mahasiswa kuliah. 
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2. Dosen yang naik pangkat ke jabatan LK 

Selama tahun 2020 belum ada dosen yang naik jabatan akademik dari Lektor 

ke Lektor Kepala. Permasalahan utama terletak pada keberadaan jurnal 

internasional bereputasi sebagai syarat usul DUPAK bagi dosen. Beberapa 

permasalahan yang dihadapi antara lain : 

No Permasalahan Rencana Tindaklanjut 

1 Persyaratan jabatan akademik ke LK 

minimal memiliki publikasi jurnal 

internasional berupatasi bagi dosen 

yang bergelar magister (S2) dan ini 

masih sulit dicapai oleh dosen yang 

akan naik pangkat ke LK 

- Workshop teknik penulisan 

jurnal untukpublikasi 

internasional 

- Menyediakan dana DIPA 

BLU untuk biaya publikasi 

jurnal internasional 

bereputasi 

2 Proses review oleh pihak jurnal 

bereputasi misalnya scopus (Q4-Q1) 

membutuhkan waktu lebih dari 1 

tahun sehingga usulan kenaikan 

pangkat tertunda. 

- Dosen harus aktif merespon 

proses review dan saran dari 

pihal jurnal 
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D. REALISASI ANGGARAN 

 
Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi 

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja/ untuk setiap item IKU diuraikan dibawah ini; 

 

Tabel 3.15 

Tabel Realisasi Anggaran untuk sasaran program/Kegiatan 

 

N O 
 

Sasaran Program / Kegiatan 

Indikator Kinerja Realisasi Anggaran 

1 
Rasio Dosen terhadap 

mahasiswa 
Rasio dosen dan mahasiswa 5.660.116.000 

2 
 

Serapan lulusan < 1 tahun 
Persentase serapan lulusan di 

pasar kerja kurang dari 1 

tahun 

174.549.000 

3 
Pembinaan wilayah 

berkelanjutan 

Jumlah kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berbasis 

wilayah dalam 1 tahun 

 

1.357.021.000 

4 
Karya yang diusulkan 

mendapat HAKI 

Karya yang diusulkan 

mendapat HAKI 

32.400.000 

5 
Penelitian yang 

dipublikasikan 

Jumlah hasil penelitian yang 

dipublikasikan dalam 1 tahun 

131.000.000 

6 
Jumlah penelitian yang 

dihasilkan 

Jumlah kegiatan penelitian 

yang dilakukan dosen dalam 

1 tahun 

1.882.239.000 

7 
Prosentase dosen tetap 

berkualifikasi S3 
Persentase jumlah dosen 

berkualifikasi S3 
 

8 
Dosen yang berprestasi 

nasional dan internasional 
Dosen yang berprestasi 

nasional dan internasional 
15.840.000 

9 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
Indeks Kepuasan Masyarakat  

10 
Presentase Mahasiswa dari 

masyarakat berpenghasilan 

rendah 

Persentase mahasiswa dari 

masyarakat berpenghasilan 

rendah yang mendapat 
bantuan dana pendidikan 

1.200.000.000 

11 
Meningkatnya kelulusan uji 

kompetensi 

Persentase kelulusan Uji 

Kompetensi 

83.229.000 

12 

 

Prestasi Mahasiswa yang 

mendapat penghargaan 

nasional dan internasional 

Jumlah Mahasiswa yang 

mendapatkan penghargaan di 

tingkat Internasional, 

Nasional dan regional ( 
Prov/Kab/Kota) 

491.151.000 

13 

 

Kinerja pengelolaan 

keuangan efektif, efisien 

dan akuntabel 

Persentase pendapatan PNBP 

terhadap biaya operasional 

700.317.000. 
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Tabel 3.16 

Pagu dan Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Kupang sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2020  (sudah SP2D) 
 

Sumber dana Pagu Realisasi Sisa Dana % 

RM 52.581.930.000 50.243.537.563 2.338.392.437 95,55 

BLU 15,466,360,000 11.180.030.807 4.286.329.193 72,29 

Total 68,048,290,000 61.423.568.370 6.624.721.630 90,26 

 
Tabel diatas memperlihatkan besarnya pagu anggaran untuk mendukung 

mewujudkan kinerja utama pada poltekkes kemenkes kupang tahun 2020 adalah Rp. 

68,048,290,000. Dari tabel terlihat bahwa sebagian besar dana atau pagu anggaran 

tersebut untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, untuk kegiatan penelitian 

dan pengabdian masyarakat dosen dialokasikan cukup besar sehingga diharapkan dosen 

dapat menghasilkan karya yang memiliki ouput publikasi ilmiah. Persentase penyerapan 

adalah 90,26% yakni dari Rp. 93,001,256,000 besar realisasi adalah Rp. 61.423.568.370 



95 LAPORAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES KUPANG TAHUN 2020 
 

 
 

 
 

Laporan Kinerja Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2020 merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan 

Poltekkes Kemenkes Kupang kepad pimpinan (badan PPSDM Kesehatan) dan seluruh 

stakeholder yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan 

Pendidikan kesehatan sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi. 

A. SIMPULAN 

 
1. Sasaran Program Politeknik Kesehatan Kupang sesuai penetapan Kinerja Tahun 

Anggaran 2020 sebagian besar telah tercapai. sasaran program yang belum tercapai 

adalah penyelesaian modernisasi BLU. 

2. Dari sisi anggaran dimana pagu anggaran Poltekkes Kemenkes Kupang adalah Rp. 

68,048,290,000. Persentase penyerapan adalah 90,26% atau sebesar Rp. 

61.423.568.370. 

B . SARAN 

 
1. Penetapan indikator sebaiknya menggunakan indikator yang dapat diukur sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya data di unit dapat dijangkau dan memenuhi kaidah 

SMART 

2. Sinergi antara perencanaan pelaksana dan pemantauan (monev) sehingga terjadi 

keterpaduan dalam mencapai akuntabilitas kinerja perlu ditingkatkan. 

BAB IV 

PENUTUP 
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Lampiran: 

1. Renstra Poltekkes Kemenkes Kupang 2020 – 2024 

2. Perjanjian Kinerja tahun 2020 

3. LAKP 2019 

4. Laporan Realisasi anggaran per 31 Desember 2020, 

5. Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat satuan Kerja, 

6. Laporan realisasi anggaran belanja Tahun 2020. 


