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A. LATAR BELAKANG 

Poltekkes Kemenkes terus bergerak maju menjadi institusi yang berkembang baik 

dari sisi sumber daya maupun dari sisi kelembagaan. Dari data Pusdik SDMK tahun 

2017, 382 program studi yang terakreditasi, 84% program studi terakreditasi B, bahkan 

3% program studi telah terakreditasi A. Hasil uji kompetensi tahun 2017, beberapa 

program studi Poltekkes Kemenkes memiliki persentase kelulusan hingga 100%. Dari 

aspek tenaga pendidik, dosen Poltekkes telah mencapai pendidikan doktor bahkan 

telah melahirkan profesor pertama dari Poltekkes. Dosen Poltekkes juga telah 

menembus jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus). Dalam hal pengelolaan 

keuangan, 13 Poltekkes Kemenkes telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). 

Beberapa Poltekkes juga telah mengembangkan pembelajaran dan administrasi 

akademik berbasis, teknologi informasi. Di sisi lain, Beberapa Poltekkes Kemenkes 

seperti Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki kelulusan uji kompetensi yang masih 

rendah. Untuk itu perlu ada upaya untuk membantu Poltekkes Kemenkes yang 

memerlukan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan senior sekaligus sebagai bentuk 

pembinaan dalam pengelolaan Poltekkes Kemenkes. Pelaksanaan Datasering baik 

tenaga pendidik maupun kependidikan, memiliki peran yang sangat sentral dalam 

menentukan tinggi-rendahnya kualitas Poltekkes Kemenkes. tenaga pendidik 

menempati posisi yang sangat strategis dan tidak dapat disubstitusi, baik dalam 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat), maupun dalam pengelolaan perguruan tinggi. Pada 

kenyataannya, tenaga pendidik maupun kependidikan dengan kualifikasi yang 

mumpuni, baik dalam bidang akademik maupun ahli dalam keterampilan tertentu 

(skills), berada di Poltekkes Kemenkes tertentu, dengan penyebaran yang tidak merata. 

Hal inilah yang menjadi permasalahan yang dihadapi Poltekkes Kemenkes, masih 

tingginya disparitas kualitas antar Poltekkes Kemenkes. Salah satu solusi untuk 

mengatasi disparitas kualitas antar Poltekkes Kemenkes, yaitu dengan Program 

Detasering. Program Detasering yang dimaksud adalah penugasan Tenaga Pendidik 

dan Kependidikan dari Poltekkes Kemenkes Sumber (Polsum) untuk bertugas di suatu 

tempat dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan Poltekkes Kemenkes 

Sasaran (Polsas). Prinsip pelaksanaan Detasering adalah Polsum membantu Polsas 

dengan mengirim Tenaga Pendidik dan Kependidikan sebagai Detaser dengan fokus 

perubahan bertumpu pada pelaksanaan otonomi perguruan tinggi yang akuntabel dan 

dengan program akademik yang terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas secara berkelanjutan. Program pengembangan institusi berupa kombinasi 

penguatan tata kelola dan substansi Tridharma Perguruan Tinggi. Program Detasering 

merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia dan aspek manajerial perguruan tinggi (penguatan kapasitas institusi) kepada 

Poltekkes Kemenkes yang memerlukan pembinaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program ini merupakan kegiatan asistensi dari selected expert pada Poltekkes 

Kemenkes yang sedang berkembang melalui sharing dan good practices. Proses ini 

diharapkan memberikan hasil (output) dan luaran (outcome) berupa perubahan kinerja 

Tridharma Perguruan Tinggi, iklim akademik yang kondusif, penguatan jejaring sesama 

Poltekkes Kemenkes, akses pendidikan tinggi, yang secara sinergis dapat 

meningkatkan kapasitas Poltekkes Kemenkes. 

 

B. NAMA KEGIATAN 

Program Datasering pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh Tahun 2018.  

 

C. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan Kinerja Poltekkes Kemenkes Aceh.  

2. Tujuan Khusus 

Setelah selesai mengikuti program ini diharapkan: 

a. Mengembangkan pembentukan kerjasama dan jejaring di Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

b. Meningkatkan fungsi dan kinerja Tridharma di Poltekkes Kemenkes Aceh. 

c. Melengkapi atau menyempurnakan kelengkapan tata kelola Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

d. Menciptakan kondisi akademik yang kondusif di Poltekkes Kemenkes Aceh. 

e. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pembelajaran di Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

f. Meningkatkan Implementasi dan Dokumen SPMI di Poltekkes Kemenkes 

Aceh.  

 

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN  

Kegiatan program  ini telah dilaksanakan pada Tanggal 1-24 November 2018 di 

Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

E. PENUTUP 

Demikian Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban kami dan 

akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak. 
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