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Ringkasan

  Fungsi dan peran perguruan tinggi dalam melayani mahasiswa sebagai core business tidak hanya ketika mahasiswa
masih aktif dalamperkuliahan atau sebelum lulus, namun hingga mahasiswa tersebut lulus danmenjadi alumni.
Perguruan tinggi harus tetap dapat memberikan pelayananterbaiknya kepada alumni, diantaranya dalam melakukan
verifikasi dan legalisasidokumen akademik yang pernah dikeluarkan terutama ijazah dan transkripakademik. Poltekkes
Kemenkes Kaltim sebagai perguruan tinggi vertikal yangberada di bawah Kemeterian Kesehatan telah menerapkan
pelayanan SIDokA, yaitu Layanan Sistem Informasi Legalisasi Dokumen Akademik.  SIDokA merupakanInovasi
Pelayanan Publik yang dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Kaltim untukefektivitas dan efisiensi layanan terhadap
kebutuhan alumni yang membutuhkanlegalisir ijazah, transkrip, maupun dokumen akademik lainnya. Dengan
adanyaSIDokA alumni dapat melakukanpermohonan legalisir dokumen akademik via onlinemelalui website Poltekkes
Kemenkes Kaltim tanpa harus datang langsung kekampus, sehingga tidak banyak waktu dan biaya yang harus
dikeluarkan untukproses tersebut.
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Analisis Masalah

Pelayanan adminstrasi publik di sektor perguruan tinggitercermin dalam hal efektivitas dan efisiensi pelayanan
administratif yangdiberikan kepada mahasiswa maupun alumni sebagai core business. Poltekkes Kemenkes Kaltim,
saat ini melaksanakanfungsi utamanya,
yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi, melaksanakanpenelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan bidang yang menjaditugas dan tanggungjawabnya, melaksanakan pembinaan civitas akademika
sertamelaksanakan kegiatan pelayanan administrasi. 
Dalam hal pelayanan adminstrasi di perguruan tinggi,Fungsi dan peran perguruan tinggi dalam melayani mahasiswa 
sebagai core business tidakhanya ketika mahasiswa masih aktif dalam perkuliahan atau sebelum lulus, namunhingga
mahasiswa tersebut lulus dan menjadi alumni. Perguruan tinggi harustetap dapat memberikan pelayanan terbaiknya
kepada alumni, diantaranya dalammelakukan verifikasi dan legalisasi dokumen akademik yang pernah
dikeluarkannyaterutama ijazah dan transkrip akademik. 
Salah satu hal yang masih menjadi keluhan para alumnipada umumnya adalah lambatnya proses legalisir fotokopi
ijazah dan transkripakademik dan ketidakpastian waktu dokumen tersebut selesai dilegalisir dandapat diambil, alumni
juga tidak dapat memantau progress legalisir dokumentersebut. Dengan pelayanan konvensional selama ini dengan
alumni harus on site langsung datang ke direktoratuntuk legalisir banyak alumni yang harus mengantri di depan ruang
ADAK lantai 2Direktorat Poltekkes Kaltim. Waktu tunggu hingga legalisir tersebut siapdiambil paling lama pernah hingga
selama 3 minggu. Ditambah lagi jika paraalumni berada atau bekerja di luar kota, tentunya akan membutuhkan waktu
danbiaya yang lebih besar bagi para alumni untuk hanya sekedar menunggumendapatkan legalisasi dokumen
akademik yang memang merupakan haknya sebagailulusan.
Di sisi lainperguruan tinggi juga membutuhkan data-data terkait Tracer Study, yaitu pelacakan jejak lulusan/alumni yang
dilakukan 2tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia
pendidikantinggi ke dunia kerja, situasi kerja terakhir, keselarasan dan aplikasikompetensi di dunia kerja. Tracer Study 
berperanpenting, sebagai bahan masukan dalam peninjauan dan pengembangan kurikulum programstudi di perguruan
tinggi. Tracer study punmenjadi salah satu syarat kelengkapan Akreditasi oleh Badan Akreditasi NasionalPerguruan
Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan TinggiKesehatan (LAM-PTKes) (Kemenristekdikti,
2018). 
Berdasarkan metode konvensional yang pernah diterapkansebelumnya dengan menitipkan dan menyebarkan kuesioner
Tracer Study kepada para alumni hanya kurang dari 70% dari totalkuesioner yang kembali dan terisi dengan baik. Butuh
waktu dan biaya yang cukupbesar bagi institusi untuk dapat memastikan bahwa seluruh alumni mendapatkankuesioner
tersebut dan mengisinya dengan baik. 
Kedua sisi masalahtersebut di atas membutuhkan sebuah inovasi yang kreatif untuk meningkatkanefektivitas dan
efisiensi pelayanan terhadap alumni dalam melegalisasidokumen-dokumen yang dibutuhkan sekaligus menemukan
solusi atas sulitnyamenjaring data dan informasi terkait TracerStudy. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan
menjamin penyediaan pelayananadministrasi public yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraanpendidikan
tinggi yang baik, diperlukan sebuah sIstem yang dapat mendukung haltersebut.
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Pendekatan Strategis

Pendekatan Strategisdengan memanfaatkan kemajuan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi denganmemberikan
Pelayanan Legalisir Ijazah dan Tracer Study Berbasis Aplikasi.  Pada tahun 2018 Poltekkes Kaltim inisiatif
mengembangkansebuah Sistem Informasi Legalisasi Dokumen Akademik secaraonlineyangkemudian disebut SI DokA. 
Para alumni dapat mengakses SI DokA pada laman:sidoka.poltekkes-kaltim.ac.id.

  (Gambar) Tampilan Web Sistem Informasi LegalisasiDokumen Akademik (SIDokA)

Melalui laman tersebut alumnidapat melakukan permohonan legalisasi dokumen akademik berupa ijazah,transkrip,
akreditasi institusi dan prodi secaraonlinetanpaharus terlebih dahulu datang ke kampus.Pada aplikasitersebut juga
tersedia pilihan apakah dokumen hasil legalisir yang dibutuhkaningin diambil sendiri di Direktorat atau ingin dikirim
langsung ke alamatalumni (dengan biaya ekspedisi ditanggung oleh alumni sendiri). Jika alumnimemilih untuk datang
langsung ke Direktorat, alumni juga dapat memantau sudahsampai di mana progress legalisir dokumen yang
dibutuhkan tersebut melaluiaplikasi, sehingga saat datang untuk mengambil hasil legalisir dapat dipastikanbahwa
dokumen memang benar-benar sudah selesai dan siap diambil.
  Selain untukkepentingan alumni dalam melegalisasi berbagai dokumen akademik, aplikasi SIDokA yang
dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Kaltim ini juga dikemas sepaketdengan Tracer Study. Sebelum alumnidapat
memesan jenis, jumlah, dan cara pengambilan berbagai dokumen yang ingindilegalisasi, diwajibkan kepada para alumni
untuk mengisi kuesioner Tracer Study terlebih dahulu. Setelahseluruh kuesioner terisi baru muncul menu dan
pilihan-pilihan terkaitlegalisasi dokumen. Dengan demikian kedua belah pihak dapat menyelesaikanurusannya dengan
efektif dan efisien. 
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Kreatif dan Inovatif

  Kreatif dalam mengemas antarakebutuhan Alumni dalam mendapatkan legalisir ijazah dengan kebutuhan
Poltekkesdalam menjaring data dan informasi lulusan (TracerStudy) di dalam suatu aplikasi. 
  Inovatif dalam hal pengadaan dan pengembangan aplikasi yang belumpernah ada sebelumnya dan Poltekkes
Kemenkes Kaltim merupakan satu-satunyaPoltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia yang telah menerapkan
legalisasidokumen akademik dan tracer study berbasisaplikasi online sebagai upaya dalampeningkatan efektivitas dan
efisiensi pelayanan publik. Dengan demikian dapatmemangkas waktu dan biaya pada kedua belah pihak dalam
memperoleh kebutuhannya.
  Tracer study menyediakan informasi untuk kepentingan evaluasi hasilkinerja Poltekkes selama ini dalam mendidik
mahasiswa dan selanjutnya digunakanuntuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas proses pembelajaran ke
depannya. Tracer study juga menyediakan informasiyang berharga mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dan
dunia kerjaprofessional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi para pemangkukepentingan (stakeholders),
dankelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi.
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Strategi Pelaksanaan

1.TahapPersiapan  Padatahap persiapan para pemangku kepentingan internal mulai merasakan adanyakebutuhan
untuk perubahan dan inovasi dalam hal pelayanan publik yang lebihbaik. Selanjutnya diagendakan pertemuan
penyamaan persepsi terkait rencanaperubahan tersebut. Setelah tercapai kata sepakat dan tekad yang bulat untuk
perubahan ke arahyang lebih baik, mulailah menyusun perencanaan sumber dayanya mulai dari sumberdaya manusia,
biaya, dan prasarananya. Para pegawai yang merupakan lulusansarjana komputer atau ahli teknologi informasi
dikumpulkan bersama tim SubBagian Adminsitrasi Akademik dan Kemahasiswaan dengan mengundang
Narasumbersekaligus pihak eksternal sebagai pengembang dan penyedia Aplikasi untukmembicarakan rancangan
konsep system informasi yang akan dibangun. Setelahbeberapa kali pertemuan hingga pada akhirnya ditetapkan
sebuah Sistem InformasiLegalisasi Dokumen Akademik yang ditawarkan oleh pihak eksternal
sebagaipenyedia/pengembang aplikasi untuk digunakan di Poltekkes Kemenkes kaltim. Selanjutnyapengembang
aplikasi bersama tim Unit Komputer di Poltekkes Kaltim bekerjasamadalam mendesain dan menata tampilan aplikasi
sesuai kebutuhan. Selanjutnya scan dan upload seluruh data arsip ijazah, transkrip, akreditasi dan dokumenakademik
lainnya ke server Poltekkes. Setelah aplikasi lengkap beserta datatelah siap untuk dipakai selanjutnya tahapan
sosialisasi ke alumni melaluiwesite resmi poltekkes kemenkes kaltim dan melalui Ketua Alumni tiap angkatanyang telah
dibentuk. Uji coba pun dilakukan pada alumni lulusan 2018 yang saatitu baru akan mengambil ijazahnya. Tiap alumni
disosialisasikan dan dimintamelakukan registrasi akun pada aplikasi untuk kepentingan legalisasi dokumenakademik
berbasis aplikasi di masa yang akan datang. 

2. TahapPelaksanaan  Padatahap pelaksanaan telah disiapkan 1 orang staf yang bertugas memantaupermintaan
legalisasi dokumen akademik di aplikasi. Pada reseption di lobygedung direktorat juga disiapkan 1 orang recepsionist
yang siap melayani danmengarahkan kebutuhan tamu / pengunjung, dilengkapi dengan 1 unit Personal Computer untuk
memfasilitasijika ada alumni yang ingin melegalisasi dokumen dengan menggunakan aplikasi. Sebelummengajukan
permohonan legalisasi dokumen-dokumen akademik, alumni diminta untukmengisi kuesioner Tracer Study yangakan
muncul pertama kali setelah alumni login ke dalam aplikasi. Pertanyaankuesioner wajib diisi semua oleh alumni dan
tidak boleh ada yang di skip setelah kuesioner terisi semuadengan baik barulah alumni akan dapat memproses
legalisasi dokumen akademiknya.Setelah permintaan akan legalisasi dokumen diterima oleh staf, selanjutnya stafakan
mencetak dokumen sejumlah yang diminta oleh alumni kemudian menunggu untukditandatangani pemangku
kepentingan, selanjutnya di stempel basah institusi dandokumen siap untuk diambil langsung atau dikirimkan sesuai
permintaan alumnipada aplikasi. Di sisi lain alumni juga dapat memantau progress pelaksanaanlegalisasi dokumen
sesuai dengan tahapan yang dilaporkan oleh staf ke dalamaplikasi, sehingga prinsip transparansi dapat diterapkan
dalam proses pelayananpublik yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi.

3.TahapEvaluasi Penerapan SI DokA diPoltekkes Kemenkes Kaltim yang baru saja berjalan beberapa bulan dimonitor
olehKepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan selaku Super Admin pada aplikasitersebut, sehingga proses
permintaan dan mengeluaran hasil legalisasi dokumenakademik tetap terpantau dan terverifikasi dengan baik oleh
pemangkukepentingan. Selama 3 bulan terakhir terdapat 520 alumni yang telah mengisikuesioner tracer study dan telah
mendapatkan hasil legalisasi dokumen akademikmelalui SI DokA. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, lantai 2
depan pintuKepala Sub Bagian ADAK yang biasanya selalu ramai oleh antrian alumni yangbutuh legalisir dokumen
akademik sudah tampak kosong. Proses permintaan danpengeluaran legalisasi dokumen akademik terjadi secara
virtual dan jelas lebihefektif dan efisien dari segi waktu dan biayanya.
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Pemangku Kepentingan

PenerapanSI DokA berkoodinasi dengan para PemangkuKepentingan, baik di Internal maupun eksternal Poltekkes
Kemenkes Kaltim sesuaidengan tugas dan perannya masing-masing.
  1. Internal :    
a) Direktur Poltekkes Kemenkes Kaltim
b) Wakil Direktur I Bidang Akademik
c) Wakil Direktur II Bidang Umum,Keuangan, dan Kepegawaian
d) Wakil Direktur III BidangKemahasiswaan
e) Kasubag ADAK
f) Kasubag ADUM
g) Pusat Penjaminan Mutu
h) Kaur. Akademik
i) Kaur Kemahasiswaan
j) Kaur Perencanaan dan Informasi
k) Kaur Keuangan
l) Unit Komputer
    
2. Ekternal : Pusdik BPPSDM KesehatanKementerian Kesehatan

1. Direktur Poltekkes Kemenkes
Kalimantan Timur Pendukung dan pendorong sekaligus pengarah proyek perubahan
2. Wakil Direktur I
Pendukung dan pendorong proyek perubahan Berbagai kegiatan akademik yang berlangsung secara bersamaan,
Diantaranya: Akreditasi, Detasering, dan berbagai workshop di bidang akademik
3. Wakil Direktur II
Pendukung dan pendorong proyek perubahan Program tidak direncanakan sebelumnya sehingga perlu dikonsultasikan
dan dikoordinasikan tentang biaya yang timbul dengan adanya program tersebut
4. Wakil Direktur III
Pendukung dan pendorong proyek perubahan
5. Kasubag.Adum
Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan
6. Ka.Unit Mutu
Pendukung dan pemberi input berkaitan dengan kesesuaian data yang dibutuhkan untuk menunjang proses akreditasi
prodi dan institusi
7. Ka.Ur.Keuangan
Menyediakan kebutuhan berkaitan dengan ATK ,Fotokopi , Konsumsi yang berkaitan dengan anggaran
8. Ka.Ur.Akademik
Pelaksana proyek perubahan
9. Ka.Ur. Kemahasiswaan
Pelaksana proyek perubahan
10. Ka,Ur.Perencanaan dan Informasi
Pelaksana Proyek perubahan
11. Tim IT / Unit Komputer
Pelaksana Proyek Perubahan
12.Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kemenkes RI
Pendukung, pendorong dan pemberi kebijakan pada proyek perubahan
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Sumber Daya

A.SumberDayaSumberdaya yang digunakan dalam proses perencanaan hingga penerapan inovasi pelayananpublik SI
DokA berupa:1.SumberDaya Keuangan:  Besaran biaya yangtelah dikeluarkan untuk proses perencanaan hingga
implementasi program inovasipelayanan publik SI DokA berupa:
tabel

1.SumberDaya Manusia (SDM):  Padaproses perencanaan awal seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang
telahdijelaskan secara rinci pada sub bab sebelumnya di atas turut terlibat, namun dalamproses penerapannya untuk
menjalankan pelayanan inovatif SI DokA tidak terlalubanyak melibatkan SDM karena sistemnya yang berbasis aplikasi 
online, sehingga sangat efisienpenerapannya dalam memaksimalkan fungsi pelayanan publik. SDM yang
secaralangsung menjalankan pelayanan SI DokA hanyalah 1 orang staf admin (operator)di bawah koordinir Kepala Sub
Bagian ADAK yang setiap harinya memantau danmemproses legalisasi dokumen akademik sesuai permintaan alumni.
Ditambah 1orang Reception yang bertugas di depan loby direktorat Poltekkes KemenkesKaltim yang memberikan
pelayanan terpadu satu pintu untuk mengarahkan jikamasih ada alumni yang datang langsung (Onsite) untuk legalisasi
dokumen akademik melalui online menggunakan sebuah PersonalComputer (PC) yang telah disediakan di Loby
Direktorat. 2.Prasarana:Prasaranayang digunakan dalam menerapkan program inovasi SI DokA adalah:
a.1Paket Aplikasi SI DokA
  b.  2Personal Computer (PC)
c.1Printer
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Keluaran/Output

    Keluaran(Output)Keluaranyang telah dihasilkan dari program inovatif SI DokA adalah:    1.  Telahditerima sebanyak
107 kuesioner TracerStudy dari Alumni yang memproses legalisasi dokumen akademik selama 3 Bulanterakhir    2.
Telahditerbitkan hasil legalisasi dokumen akademik sebanyak dengan jenis sebagaiberikut:    a.  Ijazahlegalisir: 107
(Alumni sebelum Tahun 2018)+ 4650 (Alumni lulusan Tahun 2018)
    b.  Transkriplegalisir: 107 (Alumni sebelum Tahun 2018)+ 4650 (Alumni lulusan Tahun 2018)
    c.  SertifikatAkreditasi Institusi: 107 (Alumni sebelum Tahun 2018) + 465 (Alumni lulusan Tahun 2018)
    d.  SertifikatAkreditasi Prodi: 107 (Alumni sebelum Tahun 2018) + 465 (Alumni lulusan Tahun 2018)  SKKM : 465
Alumni
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Pemantauan Dan Evaluasi

Pemantauandan Evaluasi  Pelaksanaan pemantauan dilakukan untuk memastikanpelaksanaan setia kegiatan sesuai
perencanaan, pelaksanaan strategi kegiatandalam pencapaian tujuan penggunan waktu dan pendanaan sesuai dengan
perencanaandan strategi pencapaian tujuan. Pelaksanaan pemantauan didasarkan padaperangkat indikator dari
komponen input, proses, dan output, dari penerapan SIDokA di Poltekkes Kemenkes Kaltim. Sedangkan pelaksanaan
evalausi dilakukanuntuk memastikan tercapainya outcome ataudampak dari satu atau keseluruhan output yang
dihasilkan dari SI DokA.   Pemantauan danEvaluasi penerapan SI DokA dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian ADAK
melaluiKepala Urusan Akademik dan Kepala Urusan Kemahasiswaan. Kepala Urusan Akademikmemantau untuk
proses legalisasi dokumen akademik yang dilaksanakan oleh adminSI DokA terkait verifikasi data, jumlah, jenis, dan
waktu pelaksanaannya.Sedangkan Kepala Urusan Kemahasiswaan memantau jumlah, sebaran, dan kecukupandata 
Tracer Study yang berhasildihimpun melalui apilkasi SI DokA. Selanjutnya Kepada Sub Bagian ADAK
akanmengkompilasi laporan data dari Kepala Urusan Akademik dan Kemahasiswaan untukdigunakan sesuai kebutuhan
dan hasilnya dilaporkan kembali kepada WakilDirektur 1 Bidang Akademik dan Wakil Direktur III Bidang
Kemahasiswaan. Untuk lebih jelasnya alur pemantauan danevaluasi penerapan SI DokA dapat dilihat pada gambar
berikut ini:
skema
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Kendala dan Solusi

    Kendaladan Solusi Dalam penerapan SI DokA di PoltekkesKemenkes Kaltim tentunya terdapat kendala yang
dihadapi, namun berbagai kendalatersebut selalu diupayakan agar dapat teratasi dengan cepat dan tepat.
Beberapakendala yang dihadapi dalam penerapan SI DokA di Poltekkes Kemenkes Kaltim,antara lain:
    1.  Belumsemua alumni tersosialisasi dan teregistrasi di SI DokA, solusinya Kepala UrusanKemahasiswaan
bekerjasama dengan Unit Humas sosialisasi ke Group para alumni,media sosial, dan website poltekkes, agar seluruh
alumni terpapar akan keberadaanSI DokA
    2.  Belumsemua data dokumen akademik alumni terupload di server Poltekkes KemenkesKaltim, sehingga sebagai
solusinya Poltekkes Kaltim menyediakan slot upload Dokumen akademik yang ingindilegalisir oleh alumni pada SI DokA
(khususnya alumni yang lulus sebelum tahun2015) untuk selanjutnya akan diverifikasi kembali oleh tim pengelola SI
DokAsebelum dilegalisasi.
    3.  Masihada alumni yang ragu untuk melegalisasi dokumen akademik melalui SI DokA,sehingga masih lebih memilih
untuk datang langsung ke Direktorat PoltekkesKemenkes Kaltim. Solusinya kami telah menyediakan 1 unit personal
computer dan scannerdi Loby gedung direktorat yang diperuntukkan bagi para alumni yang inginmelegalisasi dokumen
akademiknya dengan dipandu oleh receptionist yang bertugas.
    4.  Masihterbatasnya kapasitas server dan bandwith internet di Poltekkes KemenkesKaltim, sehingga pada saat-saat
tertentu membutuhkan waktu yang cukup lamauntuk dapat memproses SI DokA. Solusinya Kepala Urusan
perencanaan SistemInformasi Akademik melalui Kepala Sub bagian ADAK mengusulkan peningkatankapasitas server
dan bandwith internet kepada Wakil Direktur II Bidangadministrasi, kepegawaian dan keuangan.  Berbagai kendala
diatas ditanggulangi dengan meningkatkan koordinasi dengan stakeholders baikinternal maupun eksternal demi
tercapainya pelayanan publik yang efektif,efisien, dan berkinerja tinggi.
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Manfaat Utama

A.ManfaatUtama Inovasi  Manfaat utama yang didapat daripenerapan inovasi SI DokA ini tentunya efektivitas dan
efisiensi prosespermintaan leglisasi dokumen akademik bagi alumni dan efektivitas dan efisiensiproses tracer study bagi
PoltekkesKemenkes Kaltim. Ketika berbicara tentang efektivitas dan efisiensi tidakterlepas dari sisi ekonomi,
lingkungan, teknologi, institusi dan sosial. Haltersebut akan diuraikan sebagai berikut:
1.Ekonomi  Darisisi ekonomi jelas ada manfaat dari penerapan SI DokA baik bagi para alumnimaupun bagi Poltekkes
Kemenkes Kaltim sendiri. Bagi alumni khususnya yangberada di luar Kota Samarinda tidak perlu lagi membutuhkan
biaya untuktransportasi dan hematnya waktu dengan kemudahan akses SI DokA dimanapun dankapanpun. Bagi
Poltekkes Kemenkes Kaltim juga mendapatkan manfaat efisiensidari penerapan SI DokA. Biasanya setiap tahun
dianggarkan dana untukpelaksanaan Tracer Study sebesar Rp. 20.000.000,untuk kebutuhan menggandakan kuesioner,
mengirim kuesioner, maupun transportasipetugas yang jemput bola sekiranya dibutuhkan hasil yang lebih cepat.
namunsetelah adanya SI DokA biaya tersebut tidak perlu dianggarkan lagi. Hanyadibutuhkan sosialisasi dan koordinasi
yang lebih kuat kepada para alumni untukdapat mengisi kuesioner Tracer Study viaSI DokA.
2.LingkunganManfaatpenerapan SI DokA juga dirasakan secara langsung maupun tidak langsung terhadaplingkungan.
Manfaat secara langsung adalah semakin tertibnya proses legalisasidokumen akademik yang biasanya selama ini
tampak hiruk pikuk antrian alumni dilantai 2 persisnya di depan ruangan ADAK.                                                          
  gambar before after

Selanjutnyamanfaat secara tidak langsung dari peneraan SI DokA terhadap lingkungan adalah paperless, khususnya
dalam hal tracer study. Biasanya untukmenggandakan kuesioner untuk disebarkan kepada alumni dan pengguna
alumnimembutuhkan kertas yang sangat banyak, namun dengan adanya SI DokA hal tersebuttidak diperlukan lagi,
sehingga dapat dikatakan SI DokA turut mensupportgerakan GO GREEN.
3.Teknologi  Penerapan SI DokAyang menfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi jelas menambah daftar
SistemInformasi yang ada di Poltekkes Kemenkes Kaltim. Dengan adanya berbagai systeminformasi yang diterapkan
dapat memangkas (shortcut)berbagai hal seperti waktu, biaya, dan tenaga pegawai yang ada di lingkunganPoltekkes
Kemenkes Kaltim dalam berkinerja menghasilkan layanan terbaik untuknegeri ini khusunya dalam hal pembangunan
kesehatan di Provinsi KalimantanTimur pada khususnya. Dalam hal legalisasi dokumen Sub Bagian
AdministrasiAkademik dapat dengan mudah memonitor dan mendokumentasikan permintaan danpengeluaran dokumen
yang dilegalisasi serta pendokumentasian untuk pelaporanmaupun maupun pengarsipan secara virtual. Begitu juga
dengan pelayanan Tracer study yang sangat menghematwaktu, biaya, maupun tenaga, mulai dari hilangnya biaya untuk
pengadaankuesioner, penyebaran, hingga mudahnya proses rekapitulasi dan pelaporan hasil Tracer study sesuai
dengan kategori dandata yang dibutuhkan. Penerapan SI DokA dalam memanfaatkan Kemajuan teknologi,informasi,
dan komunikasi benar-benar sangat efektif dan efisien untukditerapkan di perguruan tinggi.
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Perbedaan Sebelum dan Sesudah

PerbedaanSebelum dan Sesudah  Terdapat perbedaanyang sangat signifikan antara sebelum dan sesudah
diterapkannya SI DokA dalampelayanan Legalisasi dokumen akademik dan TracerStudy di Poltekkes Kemenkes Kaltim.
Untuk lebih jelasnya, perbedaantersebut akan dideskripsikan melalui table berikut ini:
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Keselarasan

  Keselarasan  Penerapan inovasipelayanan publik dalam hal layanan legalisasi dokumen akademik dan Tracer Study
berbasis aplikasi online, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (MDGs) yaitu : Pendidikan
Berkualitas.Dengan adanya SIDokA membangun hubungan simbiosis mutualisme antara PoltekkesKemenkes Kaltim
dengan Alumninya yang telah lulus dan tersebar di berbagaidaerah. Para alumni membutuhkan legalisasi dokumen
untuk kepentingannya denganpara pengguna lulusan, sedangkan Poltekkes Kemenkes Kaltim juga membutuhkandata
dan informasi terkait lulusan dan stakeholderspengguna lulusan. SIDokA merupakan solusi yang efiktif dan efisien
dalammempertemukan menjawab kebutuhan dari kedua belah pihak. Semakin mudah bagi pendidikantinggi dalam
mengakses/menjaring para lulusan makan akan semakin banyak bahanevaluasi atas produk lulusan yang telah
dihasilkan dan digunakan di pasarkerja. Tracer Study menyediakaninformasi untuk kepentingan evaluasi hasil
pendidikan tinggi dan selanjutnyadapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga
pendidikantinggi. Sebaliknya di sisi lain, sebagai pendidikan tinggi negeri yang inginmenjaga dan meningkatkan kualitas
pelayanannya Poltekkes Kaltim ingin selalumemuaskan peserta didiknya meskipun telah lulus dan menjadi alumni
dengan caramempermudah akses legalisasi dokumen akademik yang dibutuhkan.
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Pembelajaran

  Pembelajaran  Pengalaman Poltekkes Kemenkes Kaltim dalam menerapkanSistem Informasi Legalisasi Dokumen
Akademik (SIDokA) sangat membantu prosesSub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan beserta jajaran
dalammemberikan pelayanan legalisasi dokumen akademik, khususnya bagi para alumni.Memang butuh usaha yang
lebih berat untuk memulai dan mengawalinya, terutamapada awal penerapannya untuk sosialisasi dengan para alumni
dan terlebih lagiuntuk scan dan unggah dokumen akademik bagi alumni hingga 3 tahun yang lalu(2015, 2016, dan
2017), namun setelah sistem berjalan dengan baik perubahansystem pelayanan legalisasi deokumen akademik di
Poltekkes Kemenkes Kaltimberubah secara signifikan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnyaperbedaan yang dirasakan antara sebelum dan sesudah penerapan SIDokA.   Pembelajaran yangpaling
berharga yang dapat diambil setelah penerapan SIDokA ini adalah: Janganpernah takut untuk memulai sebuah
perubahan, memang tidak mudah untukmengawali, namun bukan berarti tidak perlu berubah. Perlu semangat,
perluperjuangan dan tidak ada kata menyerah. Percayalah bahwa perubahan ke arah yanglebih baik akan memberikan
dampak kemajuan bagi diri sendiri, institusi danmasyarakat luas. Pada setiap tugas dan pekerjaan sebenarnya ada
banyak celahdan sisi yang menyimpan peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi jikaingin semakin tumbuh,
berkembang dan semakin maju ke depan.
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Berkelanjutan dan Replikasi

  Berkelanjutandan Replikasi  Penerapan Sistem Informasi Legalisasi Dokumen Akademik(SIDokA) di Poltekkes
Kemenkes Kaltim sangat mungkin untuk dilanjutkan danterjamin dengan adanya komitmen yang kuat dari para
pemangku kepentingan yangterbukti dengan adanya perencanaan anggaran, penetapan Surat Keputusan operatordan
pelaksana SIDokA, dan adanya kerjasama dengan pihak Vendor secaraberkelanjutan dalam hal maintenancedan
pengembangan aplikasi. Hal tersebut dikarenakan adanya manfaat dan dampakbesar yang dirasakan oleh para
pemangku kepentingan dalam penggunaan SIDokAini.   Saat ini di PusatPenelitian dan Pengabdian Masyarakat
Poltekkes Kemenkes Kaltim juga sedangmendesain dan merencanakan aplikasi sejenis SIDokA untuk pengajuan
danpenerbitan Ethical Clearencepenelitian, baik untuk para mahasiswa maupun dosen yang akan
melaksanakanpenelitian. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian berencana akanmengembangkan aplikasi
sejenis bersama Vendor untuk penerapan disposisi online dari para pimpinan kepadajajarannya agar tidak berbatas
jarak dan waktu dan mempermudah prosesadministrasi dalam hal disposisi dan koordinasi di lingkungan
PoltekkesKemenkes Kaltim.
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