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PERJANJIAN KINERJA TAHT]N 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama
Jabatan

:Nasrul
: Direkur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Usman Sumantri
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di
tetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melalrukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
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Pihak Kedua, Pertama,

Usman Sumantri
NrP. r 9s908r2r986n l 001 021001



PERJANJIAN KINERJA TAHT]N 2019
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp.66.873.683.000,-
(Enam puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga jutarupiah enam ratus delapan puluh
tiga riburupiah)

Jakarta, I 7 Desember 20 1 8

NO Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja TARGET
(1) (:2\ (3) (4)

I Meningkatrya lulusan tepat waktu Persentase lulusan tepat waktu 8I,4Vo

2 Meningkatnya kelulusan uji
kornpetensi

Persentase kelulusan Uji Kompetensi 75%

3 Meningkatnya Lulusan dengan

IPK>-!,25
Persentase lulusan yang mendapatkan IPK
>?15

84,68yo

4 Meningkatnya pembelaj aran

berbasis e learning
Persentase Pembelajaran berbasis e-

learning
5Vo

5 Meningkatnya penyerapan lulusan
di pasar kerja kurang dari 6 bulan

Persentase serapan lulusan di pasar kerja
kurang dari 6 bulan

40%

6 Meningkatnya ke giatan penelitian
oleh dosen

Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan
dosen dalam I tahun

20 kegiatan

7 Meningkatnya publikasi karya
ilmiah yang di publikasikan dalam
jumal ilmiah nasional /
intemasional

Jumlah Karya Ilrniah yang dipublikasikan

di jurnal ilmiah dalam satu tahun 20

8 Meningkatnya kegiatan
pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan dalam I tahun

Jumlah kegiatan pengabdian kepada

masyarakat berbasis wilayah dalam I tahun

30 wilayah

Persentase kegiatan pengabdian kepada

masyarakat berbasis hasil penelitian yang
dilakukan dalam I tahun

43Vo

9 Kinerj a pengelolaan keuangan

efektif, efisien dan akuntabel

Persentase pendapatan PNBP terhadap

biaya operasional
32,t4%

Jumlah Pendapatan PNBP ( dhn Rupiah ) Rp.15.570.800.000,-
l0 LayananPrima Rasio dosen terhadap mahasiswa l:21

Karya yang diusulkan mendapat HKI 2

Persentase jumlah dosen berkualifikasi 53 10,78

hdeks Kepuasan Masyarakat 3,28

Persentiase mahasiswa dari masyarakat

berpenghasilan rendah yang mendapat

bantuan dana Pendidikan

ra%

Pihak Kedua,

Usman Sumantri
NrP. 19s9081219861 11001 1001


