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IKHTISAR EKSKUSIF

Laporan Kinerja (LAKIN) POLITAP tahun anggaran 2018 memuat tentang
Capaian Kinerja (Performance Result) dari setiap Rencana Tingkat Pencapaian Kinerja
(Performance Plan) selama tahun anggaran 2018 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja
tahun anggaran 2018 dan Rencana Statregis (Renstra) POLITAP 2015–2019. Dengan
berpedoman pada Renstra POLITAP 2015–2019, rencana dan target kinerja POLITAP
tahun anggaran 2018 menetapkan 4 (empat) sasaran kinerja yakni: (a) meningkatkan
kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan; (b) meningkatkan kualitas kelembagaan; (c)
meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; (d) meningkatnya
relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. Dan 13 indikator kinerja yakni: (1)
jumlah mahasiswa berwirausaha; (2) persentase lulusan bersetifikat kompetensi dan
profesi; (3) persentase program studi terakreditasi minimal B; (4) persentase lulusan yang
langsung kerja sesuai bidangnya; (5) jumlah mahasiswa berprestasi; (6) persentase
lulusan dengan IPK > 3.00; (7) persentase mahasiswa penerima beasiswa; (8) akreditasi
institusi; (9) ranking PT Nasional (cluster 5 Politeknik); (10) persentase dosen
bersertifikat pendidik; (11) jumlah publikasi internasional; (12) jumlah penelitian yang
dimanfaatkan masyarakat; dan (13) jumlah publikasi nasional.
Hasil implementasi dari rencana kinerja tahun 2018 memperlihatkan bahwa
POLITAP telah merealisasikan 4 (empat) sasaran kinerja dan 13 target dari indikator
kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya: (a) target kinerja yang tercapai serta melebihi
target kinerja yang telah ditetapkan yakni 6 target kinerja dari 13 target kinerja yang telah
ditetapkan; (b) target kinerja yang tercapai namun belum sesuai persentase target kinerja
yang telah ditetapkan yakni sebanyak 3 target kinerja dari 13 target kinerja yang telah
ditetapkan; dan (c) target kinerja yang belum tercapai sebanyak 4 target kinerja dari 13
target kinerja yang telah ditetapkan.
Tahun 2018 POLITAP telah melaksanakan program kegiatan dan anggaran
berupa program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam
rangka mewujudkan kinerja institusi dengan capaian sasaran kinerja tahun 2018 melalui
realisasi dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.816.598.354,- dari total anggaran
sebesar Rp.16.293.191.000,- atau sebesar 97,07%. Sementara nilai total aset POLITAP
per 31 Desember 2018 sebesar Rp.136.521.183.332.Dengan kondisi ini POLITAP berusaha menetapkan kebijakan dan program
kegiatan tahun berikutnya agar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien,
sehingga upaya perbaikan serta komitmen peningkatan mutu secara berkelanjutan di
bidang pendidikan vokasional, penelitian terapan, serta pengabdian kepada masyarakat
dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan pembangunan khususnya di
Kabupaten Ketapang yang bertujuan mewujudkan good governance dapat tercapai
dengan baik.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
Politeknik Ketapang (POLITAP) didirikan oleh Yayasan Pangeran Iranata
Ketapang bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Kesepakatan
Bersama Nomor: 03/YPI-KTP/B/02/06 dan 425.1/Ekbangsos-C tanggal 12 Februari 2006
yang dikuatkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor: 66/D/O/2008 tanggal 8 April 2008. Dengan seiring
perkembangan, Politeknik Ketapang telah mendapatkan status perpanjangan ijin Program
Studi terbaru melalui pelaporan EPSBED tanggal 28 juni 2010. Pada tahap awal
pendirian, POLITAP membuka tiga program studi dengan jenjang pendidikan Diploma
III (DIII), yaitu: Perawatan dan Perbaikan Mesin, Teknik Pertambangan, dan Teknologi
Pengolahan Hasil Perkebunan (TPHP). Ketiga program studi tersebut masing-masing
terhimpun dalam jurusan: Teknik Mesin, Teknik Pertambangan, dan Teknologi
Pertanian.
Pendirian POLITAP ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan kebutuhan tenaga
kerja industri (khususnya di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat) baik secara
kuantitatif maupun kualitatif. Lulusan POLITAP diharapkan selain dapat menyediakan
tenaga kerja pada industri pertambangan, perkebunan, dan industri lainnya serta
kebutuhan tenaga kerja pada instansi pemerintahan. Pada awalnya berdirinya POLITAP
mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Ketapang yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan peraturan daerah.
Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Kelembagaan Politeknik
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Ketapang menjadi Politeknik Negeri Ketapang (POLITAP) membawa dampak perubahan
secara menyeluruh pada pengelolaan kelembagaan POLITAP. Perubahan ini juga
didorong oleh diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi yang mengatur berbagai ketentuan dan rambu-rambu yang harus
diikuti dan dipatuhi oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia termasuk POLITAP.
Sementara itu, arah pengembangan jangka panjang POLITAP tercantum dalam Rencana
Induk Pengembangan (RIP) POLITAP 2015-2025 yang perlu dijabarkan dalam bentuk
kebijakan strategis pengembangan POLITAP untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun.
Agar penyelenggaraan dan pengembangan tri dharma perguruan tinggi di
POLITAP lebih terarah dan dapat berjalan secara efisien dan efektif, maka diperlukan
suatu aturan normatif berupa pedoman atau panduan yang memuat arah kebijakan dan
capaian kinerja serta tolok ukur keberhasilan yang tertuang dalam suatu dokumen
Rencana

Strategis

(Renstra)

berdasarkan

azas

kajian

ilmiah,

keterbukaan,

kegunaan/kemanfaatan, keterjangkauan dalam pembiayaan, dan antisipatif serta lentur
terhadap dinamika perubahan lingkungan.
Mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) POLITAP 2015-2025,
maka POLITAP harus menyusun arah kebijakan strategis untuk mencapai Visi yang telah
ditetapkan sebagaimana diatur pada pasal 23 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017, Visi Politap yaitu menjadi Politeknik unggul
di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat nasional maupun internasional
yang memiliki komitmen peningkatan mutu secara berkelanjutan di bidang pendidikan
vokasional, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung
percepatan dan perluasan pembangunan, khususnya di Kabupaten Ketapang. Selain itu,
juga diharapkan keberadaan institusi POLITAP menjadi tempat yang kondusif untuk
melaksanakan proses pembelajaran dan melaksanakan pekerjaan yang dikelola secara
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profesional mengacu pada sistem manajemen perguruan tinggi modern berdasarkan
prinsip-prinsip pengelolaan atau tata kelola politeknik yang baik (good polytechnic
governance).
RENSTRA POLITAP 2015-2019 disusun mengacu pada RIP POLITAP 20152025 dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan global dan sasaran jangka
panjang POLITAP menjadi Politeknik unggul dan terkemuka di Indonesia. Berdasarkan
kondisi seperti ini, maka RENSTRA POLITAP 2015-2019 difokuskan pada lingkup
kegiatan sebagai berikut:
1.

Menguatkan konsolidasi internal untuk membangun tata kelola POLITAP yang
baik dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, transparansi, dan
akuntabilitas;

2.

Memberdayakan sumberdaya yang dimiliki POLITAP baik sumberdaya berupa
fasilitas fisik maupun sumberdaya manusia untuk menghasilkan lulusan dan
produk karya intelektual yang unggul untuk mendukung percepatan dan perluasan
pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya di
Kabupaten Ketapang;

3.

Membangun, mengembangkan, dan menguatkan jejaring kerjasama kemitraan
strategis yang saling memberikan manfaat baik di tingkat lokal, regional, nasional
maupun internasional;

4.

Meningkatkan

kualitas

layanan

penyelenggaraan

pendidikan

berkarakter

vokasional, penelitian terapan yang terintegrasi dengan pengabdian kepada
masyarakat dalam suasana kehidupan akademik yang kondusif.
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B. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi
Laporan Akuntabilitas ini disusun berdasarkan :
1.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);

2.

Peraturan MenPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja harus menyelenggarakan SAKIP dan Menyusun LAKIP;

3.

Peraturan Mendikbud Nomor 15 tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi dan
Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang;

4.

Peraturan Menristekdikti Nomor 51 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi;

5.

Peraturan Menristekdikti Nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik
Negeri Ketapang;

6.

Peraturan

Menristekdikti

Nomor

50

tahun

2017

tentang

Renstra

Kemenristekdikti tahun 2015 – 2019.

C.

Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketapang
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.
Dalam melaksanakan tugasnya POLITAP menyelenggarakan fungsi:
a.

Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;

b.

Pelaksanaan penelitian;

c.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
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d.

Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan

e.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

POLITAP terdiri atas:
a.

Direktur sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan POLITAP;

b.

Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan
akademik;

c.

Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik, dan;

d.

Dewan Penyantun sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan POLITAP;

Direktur sebagai organ pengelola Politap dipimpin oleh Direktur.
Direktur sebagai ogan pengelola terdiri atas:
A. Direktur dan Wakil Direktur;
B. Bagian Umum dan Akademik;
C. Jurusan;
D. Pusat; dan
E. Unit Pelaksana Teknis.
1.

Direktur dan Wakil Direktur
Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga pendidikan, mahasiswa
dan hubunganya dengan lingkungan.
Dalam melaksanakan tugas, direktur mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.

Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi

b.

Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi
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c.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

d.

Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan

e.

Pelaksanaan kegiatan layanan administratif

Wakil Direktur bertanggungjawab kepada Direktur:
Wakil Direktur terdiri atas:
a.

Wakil Direktur Bidang akademik, mempunyai tugas membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b.

Wakil Direktur Bidang umum dan keuangan mempunyai tugas membantu direktur
dalam memimpin pelaksnaan kegiatan di bidang administrsi umum, keuangan dan
kepegawaian.

c.

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Sistem informasi mempunyai tugas
membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bdang pembinaan
kemahasiswaan, alumni, dan layanan kesejahteraan mahasiswa serta pengelolaan
sistem informasi di lingkungn Politap.

2.

Bagian Umum dan Akademik

a.

Bagian umum dan Akademik merupakan pelaksana administrasi Politap yang
menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan
Politap.

b.

Bagian umum dan Akademik dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung
jawab kepada Direktur.

c.

Bagian Umum dan Akademik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoodinasikan
oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian umum dan Akademik mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,

keuangan, kepegawaiana, barang milik negara, ketatalaksanaan, ketatausahaan,
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kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat di lingkungan Politap serta pemberian
layanan akademik, pembinaan kemahasiswaan dan administrasi keja sama.
Dalam melaksanakan tugas, bagian umum dan akademik menyelenggarakan
fungsi:
a.

Pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran

b.

Pengelolaan Keuangan

c.

Pengelolaan Kepegawaian

d.

Pengelolaan Barang Milik Negara

e.

Pelaksanaan urusan hukum, orgnissi, dan ketatalaksanaan

f.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan

g.

Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat

h.

Pelaksanaan layanan akademik

i.

Pelaksanaan layanan pembinaan kemahasiswaan

j.

Pelaksanaan registrasi dan penyusunan data kemahasiswaan dan alumni

k.

Pelaksanaan administrasi kerja sama

Bagian Umum dan Akademik terdiri dari:
a.

Subbagian Umum
Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan,

dokumentasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keprotokolan, hukum,
organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara
serta penyusunan rencana pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin,
dan pemberhentian pegawai di lingkungan Politap.
b.

Subbagian Keuangan
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Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program,
dan anggaran serta urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran,
pertanggungjawaban anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
c.

Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan

layanan pendidikan, penelitian, pengabdiaan kepada masyarakat, tegistrasi dan
pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan serta administrasi kerja sama dana
urusan alumni.
d.

Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Jumlah

jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang
jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.

Jurusan
Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur.
a.

Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam rumpun
disiplin pengetahuan dan teknologi.

b.

Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada
Direktur.

c.

Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris
Jurusan.

d.

Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
Jurusan mepunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun

disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jurusan terdiri atas:
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a.

Ketua Jurusan

b.

Sekretaris Jurusan

c.

Program Studi

d.

Laboratorium/Bengkel/Studio

e.

Kelompok Jabatan Fungsional

4.

Program Studi

1.

Program Studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai
pedoman penyelenggaraan pendidikan yang di selenggarkan atas dasar suatu
kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan,
keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

2.

Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk seorang dosen
sebagai koordinator.

5.

Laboratorium/Studio/Bengkel
Laboratorium/bengkel/Studio

merupakan

perangkat

penunjng

pelaksanaan

pendidikan pada Jurusan. Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan
cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tenaga Fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
1.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional
lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang
ilmu.

2.

Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.

3.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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6.

Pusat
a.

Pusat adalah unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yag melaksanakan
sebagaian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat seta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

b.

Pusat dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur

c.

Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
Pusat terdiri atas:
1.

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas

melaksanakan, mengkoodinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas Pusat Penelitan dan Pengabdian Kepada
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a.

Penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat;

b.

Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;

c.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

d.

Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;

e.

Pelaksanaan publikasi hasil penelitiandan pengabdian kepada masyarakat;

f.

Pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dengan peguruan tinggi dan/atau institusi lain baik dalam negeri
maupun di luar negeri;

g.

Pemantauan dan penilaina pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;

h.

Pelaksanaan urusan administrasi pusat.
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Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:
a.

Kepala;

b.

Petugas Tata Usaha; dan

c.

Kelompok Jabatan Fungsional.

2.

Pusat

Pengembangan

Pembelajaran

dan

Penjaminan

Mutu

Pendidikan.
Pusat Pengembangan Pembelajaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai
pelaksanaan kegiatan pengembngan pembelajaran dan penjaminan mutu
pendidikan.
Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Pembelajaran dan
Penjaminan Mutu Pendiikan menyelenggarakan fungsi;
a.

Penyusunan rencana, program , dan anggaran pusat;

b.

Pelaksanaan pengembangan pembelajaran;

c.

Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;

d.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;

e.

Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan

pembelajaran

dan

penjaminan mutu pendidikan;
f.

Pemantauan

dan

penilaian

pelaksanaan

kegiatan

pengembangan

pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan; dan
g.

Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Pejaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:
a.

Kepala;

b.

Petugas Tata Usaha; dan

c.

Kelompok Jabatan Fungsioal.
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7.

Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang POLITAP, UPT dipimpin oleh

seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Direktur, Kepala UPT diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur.
UPT terdiri atas:
a.

UPT perpustakaan;
UPT Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis dibidang perpustakaan, yang

bertanggungjawab Kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang
Akademik. UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberan layanan
kepustakaan. Dalam melaksanakan tugas UPT Perpstakaan menyelenggarakan fungsi:
1.

Penyusunan rencana, program, anggaran UPT;

2.

Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;

3.

Pengolahan bahan pustaka;

4.

Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;

5.

Pemeliharaan bahan pustaka; dan

6.

Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

UPT Perpustakaan terdiri atas:
a.

Kepala;

b.

Petugas Tata Usaha; dan

c.

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

b. UPT Bahasa;
UPT Bahasa merupakan unit pelaksana teknis di bidang layanan kebahasaan.
Kepala UPT bahasa bertanggungjawab kepada DIrektur dan dikoordinasikan oleh Wakil
Direktur

Bidang

Akademik.

UPT

Bahasa
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pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan
bahasa. Dalam melaksanakan tugas UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:
1.

Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;

2.

Pengembangan pembelajaran bahasa;

3.

Pelayanan peningkatan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga
kependidikan;

4.

Pelayanan uji kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
dan

5.

Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

UPT Bahasa terdiri atas:
a.

Kepala;

b.

Petugas Tata Usaha; dan

c.

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis

c.

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
UPT Teknologi INformasi dan Komunikasi merupakan unit pelaksana teknis di

bidang pengelolaan informasi dan komunikasi. UPT Teknologi dan Informasi
bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan olehWakil Direktur Bidang
Kemahasiswaan. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan jaringan,
pemeliharaan dan perbaikan jaringan serta pelayanan di bidang teknologi informasi dan
komunikasi. Dalam melaksanakan tugas UPT Teknologi dan Informasi dan Komunikasi
menyelenggarakan fungsi:
1.

Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;

2.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

3.

Pengembangan dan pengelolaan jaringan;

17

LAKIN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TA 2018

4.

Pemeliharaan dan perbaikan jaringan;

5.

Pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan

6.

Pelaksanaan urusan tata urusan UPT.

UPT Teknologi dan Informasi terdiri atas:
a.

Kepala;

b.

Petugas Tata Usaha; dan

c.

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

d. UPT kewirausahaan.
UPT kewirausahaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan
program kewirausahaan di lingkungan POLITAP. Kepala UPT Kewirausahaan
bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang
Umum dan Keuangan. UPT Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan
kewirausahaan

POLITAP.

Dalam

Melaksanakan

tugas,

menyelenggarakan fungsi;
1.

Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran UPT;

2.

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;

3.

Pelaksanaan administrasi kegiatan kewirausahaan;

4.

Pelaksanaan pengelolaan usaha Politap; dan

5.

Pelaksanaan urusan tata usaha.

UPT Kewirausahaan terdiri atas:
a.

Kepala;

b.

Petugas Tata Usaha; dan

c.

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis
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D.

Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi
Politeknik Negeri Ketapang merupakan perguruan tinggi negeri baru (PTNB).

Lembaga pendidikan tinggi ini diamanatkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata kerja
Politeknik Negeri Ketapang, dan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi Vokasional. Organ pada POLITAP sebagaimana disebutkan pada pasal 5
Keputusan Menteri tersebut terdiri dari :
1. Direktur sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan Politap;
2. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan
akademik;
3. Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik;
4. Dewan Penyantun sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Politap.
Sebagai lembaga pendidikan yang baru berdiri tentunya masih berbenah pada
tahapan menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu
menghasilkan kinerja yang menunjang penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri
Ketapang. Kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih belum maksimal, hal
ini karena budaya organisasinya yang belum berjalan baik, masih dalam penyesuaian dari
budaya semula yakni, perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri.
Sementara itu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih berupa tenaga tetap
(Honorer dan belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil). Hal ini juga menjadi
permasalahan, dimana dengan Perguruan Tinggi yang berstatus Negeri sedangkan tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan belum berstatus PNS tentunya budaya organisasi
masih terbawa dengan kebiasan dan budaya sebelumnya, yakni budaya perguruan tinggi
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swasta. Disisi lain, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih belum puas dengan
statusnya yang belum PNS dan PPPK (ASN) padahal institusinya sudah alih status
menjadi perguruan tinggi negeri. Mereka ingin adanya penerimaan dan pengangkatan
pegawai menjadi PNS dan PPPK (ASN) walaupun secara bertahap, karena yang mereka
inginkan adalah jaminan hari tua (uang pensiun) dan kepastian karier. Sementara itu,
Pengembangan Politeknik Negeri Ketapang tentunya sangat memerlukan sarana dan
prasaran

yang mendukung berupa

tersedianya

bangunan/gedung

kuliah

yang

representatif.
Jumlah Mahasiswa aktif Politeknik Negeri Ketapang sampai dengan tahun 2018
berjumlah 1490 orang, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup tinggi
mengenai minat siswa/i untuk mendaftar dan menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri
Ketapang. Tahun ini diperkirakan 1.200 siswa/i yang mendaftar, namun kapasitas ruang
kelas dan sarana prasarana kuliah hanya bisa menampung sekitar 60% dari pendaftar atau
berjumlah 720 orang. Hal inilah menjadi permasalahan dan kendala di Politeknik Negeri
Ketapang.
Permalahanan berikutnya adalah terdapatnya Pembangunan Gedung Kuliah dan
Laboratorium Terpadu Politeknik Negeri Ketapang yang masih Konstruksi dalam
Pengerjaan (KDP) yang rencana pengerjaan KDP tersebut di atas akan diambil alih oleh
Kementerian PUPR dalam acara reviu dan verifikasi pada tanggal 4 September 2018
terkait dengan KDP, dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh tim reviu/verifikator
dari Kementerian PUPR, BPKP, Itjen, Ditsarpras dan Tim Politap terdiri dari Wakil
Direktur II, SPI, Operator SIMAK-BMN dan Operator Sai. Kemudian tindak lanjut
berikutnya berupa progres pembangunan KDP gedung perkulihan dan laboratorium
tersebut melalui indentifikasi dan survei dari Tim Survei Kementerian PUPR pada
tanggal 22 November 2018.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A.

Rencana Strategis

1.

Latar Belakang Pembuatan Rencana strategis
Politeknik Negeri Ketapang merupakan pendidikan tinggi menyelenggarakan

program vokasi dengan mengemban fungsi membentuk watak dan peradaban yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendirian Politeknik
Negeri Ketapang menurut pasal 25 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi nomor 26 tahun 2017 adalah : a). menghasilkan sumber daya manusia yang
mampu dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di bidang pertanian dan
pertambangan dalam rangka pembangunan wilayah dan pembangunan nasional;
b). menghasilkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dunia usaha dan industri serta masyarakat; dan
c). menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada teknologi terapan
dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; d). menghasilkan sistem
manajemen pendidikan yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik; dan
e). menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, beretika, memiliki kompetensi unggul,
dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Pendidikan di politeknik dengan program vokasinya dicirikan dengan tingginya
porsi praktek daripada teori. Teori dalam pembelajaran yang diberikan terutama untuk
mendasari pengajaran keterampilan bukan untuk mengembangkan teori secara keilmuan.
Persyaratan pendidikan yang demikian berbeda dengan persyaratan pendidikan
akademik. Hal ini tercermin dalam kurikulumnya yaitu terdiri dari teori dan praktek di
laboratorium, praktek kerja lapangan, field trip dan magang. Tenaga pengajarnya pun
mempunyai kualifikasi dan kompetensi berbeda sehingga diharapkan dapat memenuhi
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kriteria metode pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pembelajaran di Politeknik.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, agar pelaksanaan kegiatan di Politeknik Negeri
Ketapang seperti yang di amanahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 maka disusun
Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 – 2019.
Rencana ini merupakan pedoman bagi jajaran pengelola Politeknik Negeri
Ketapang dalam rangka menerjemahkan visi dan misi Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019
yang dilandasi pada semangat meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan tinggi
yang bermutu dan relevan, memperluas keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan
akses untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi.
Renstra Politeknik Negeri Ketapang 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :
 Pendahuluan yang berisi latar belakang renstra, sejarah Politeknik Negeri
Ketapang, dan analisis situasi.
 Visi dan Misi Politeknik Negeri Ketapang.
 Tujuan Stratejik Politeknik Negeri Ketapang.
 Kebijakan yang berisi uraian rancangan strategi kebijakan untuk mencapai tujuantujuan stratejik.
Lampiran yang memuat uraian tentang indikator kinerja, arah kebijakan, serta
target indikator utama dan kegiatan.

2.

Sejarah Politeknik Negeri Ketapang
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga trampil dan profesional tingkat

madya, Pemerintah Indonesia membuka sistem pendidikan baru yang berbentuk
politeknik. Politeknik Negeri Ketapang dirintis pendiriannya pada tanggal 12 Februari
2006 berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor : 425.1/Ekbangsos-C dan Nomor:
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03/YPI-KTP/B/02/2006 yang ditandatangani antara Bupati Kabupaten Ketapang (H.
Morkes Effendi,S.Pd.,MH.) dengan Ketua Yayasan Pangeran Iranata Ketapang (H.
Abdulbad H.A Rani, S.Pd.). Legalitas operasional pendirian dan pembukaan program
studi di Politap didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor : 66/D/O/2008 tanggal 8 April 2008, sedangkan legalitas institusional
pendirian Politap ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang
Nomor : 17 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009. Pada tahap awal pendirian, Politap didanai
dengan dana sharing Hibah dari Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (Ditjen Dikti Kemendiknas).
Program studi (prodi) yang dibuka pada tahap awal terdiri dari 3 (tiga) dengan jenjang
pendidikan Diploma III (DIII), yaitu:
1) Perawatan dan Perbaikan Mesin,
2) Teknik Pertambangan, dan
3) Pengelolaan Hasil Perkebunan.
Program studi - program studi tersebut masing-masing bernaung di bawah
jurusan Teknik Mesin, Teknik Pertambangan, dan Pengelolaan Hasil Perkebunan. Secara
akademik, Politap mulai beroperasi pada Tahun Akademik 2008/2009 dengan menempati
Kampus sementara di Komplek Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Ketapang yang
berlokasi di Jl. HOS Cokroaminoto No. 32 Ketapang. Sedangkan kampus representatif
Politap dibangun di atas lahan seluas ± 12 Ha yang berlokasi di Jl. Rangga Sentap Desa
Dalong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Khusus untuk
penyelenggaraan kuliah praktikum (sementara tahap awal pendirian) dilaksanakan
kerjasama antara Politap dengan SMKN 2 Ketapang.
Untuk meningkatkan kompetensi akademik dari para tenaga pengajar (dosen),
pada tahun 2008 Politap mengirim 24 orang tenaga pengajar guna melanjutkan studi ke
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jenjang yang lebih tinggi, yaitu program pendidikan Strata 2 (S2) di Universitas
Brawijaya (UNIBRAW) Malang, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran
Yogyakarta, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Tanjungpura
(UNTAN) Pontianak, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, serta 22 tenaga
Teknisi/Instruktur program pendidikan Diploma IV (DIV) di Politeknik Negeri Bandung
(POLBAN) serta Politeknik Pertanian Negeri Jember. Pada tahun akademik 2012/2013,
seluruh dosen yang belum berpendidikan S2 (S1 dan DIV) dikirimkan untuk mengikuti
program pendidikan S2 sehingga diharapkan pada tahun 2014 seluruh dosen Politeknik
Ketapang telah berpendidikan S2.
Mengingat sebagian besar tenaga pengajar (dosen) Politap harus mengikuti
program studi lanjut maka untuk menunjang kelancaran program pendidikan pada tahap
awal pendirian Semester I Tahun Akademik 2008/2009 digunakan tenaga detasering
dosen berpengalaman dari Politeknik lain yang terdiri dari : Politeknik Negeri Bandung
(POLBAN), Politeknik Negeri Malang (POLINEMA), Politeknik AGP Bandung (khusus
Teknik Pertambangan), dan Politeknik Negeri Pontianak (POLNEP). Selain detasering
dosen digunakan pula tenaga ahli dan detasering lain untuk menyiapkan perangkat dan
aktivitas administratif termasuk bimbingan personalia pejabat struktural dan non
struktural definitif agar organisasi dan manajemen Politap dapat berjalan sesuai dengan
filosofi dan kaidah-kaidah sistem pendidikan Politeknik. Mulai tahun akademik
2012/2013, seluruh program studi di Politeknik Ketapang telah terakreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata
Kerja Politeknik Negeri Ketapang, Politeknik Ketapang berubah status kelembagaan dari
perguruan tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan nama
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Politeknik Negeri Ketapang disingkat Politap. Peresmian perubahan status kelembagaan
tanggal 2 April 2014 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta.

3.

Analisis Situasi
Beberapa isu strategis yang dijadikan dasar/acuan pada penyusunan renstra

Politeknik Negeri Ketapang 2015 - 2019 antara lain adalah:
1.

Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional yaitu berdasarkan Undangundang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 -2025, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah RI
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Pembangunan Nasional, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015 - 2019.

2.

Rencana

Strategis

Kementerian Riset,

Teknologi

dan

Pendidikan Tinggi

(Kemenristekdikti) Tahun 2015-2019.
3.

Kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)
dalam rangka menaikkan Proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK) masuk Perguruan
Tinggi (PT).

4.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan merupakan satuan standar yang
meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional
Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Adapun Standar
Nasional Pendidikan terdiri atas a) standar kompetensi lulusan; b) standar isi
pembelajaran; c) standar proses pembelajaran; d) standar penilaian pembelajaran; e)
standar dosen dan tenaga kependidikan; f) standar sarana dan prasarana
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pembelajaran; g) standar pengelolaan pembelajaran; dan h) standar pembiayaan
pembelajaran.
5.

Indikator daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional dan international.

6.

Kebijakan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu pengembangan Industri berbasis
pertanian dan pertambangan.

7.

Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean yang akan berimplikasi pada tingkat
persaingan kerja lulusan perguruan tinggi.

8.

Pencanangan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang akan berimplikasi pada
kebutuhan tenaga terampil di bidang perikanan dan kelautan.

9.

Potensi penyerapan tenaga kerja oleh industri menengah dan besar di bidang
pertanian dan pertambangan Provinsi Kalimantan Barat.

10. Globalisasi dengan kecenderungan masuknya tenaga ahli asing (terutama dari
Negara tetangga) untuk kualifikasi tenaga ahli, terjadinya penguasaan sektor riil
yang berkecenderungan adanya pergeseran kebutuhan tenaga ahli dari padat karya
menuju highly skilled personel, selain adanya kecenderungan saat ini yakni banyak
Negara maju yang kekurangan tenaga teknis yang mempunyai keahlian.
11. Letak Geografis Pengembangan Wilayah yaitu Ketapang merupakan wilayah dari
Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di tepi Sungai Pawan.
Kota Ketapang memiliki luas wilayah 31.240.74 Km terletak diantara garis 0º
19’00” - 3º 05’ 00” Lintang Selatan dan 108º 42’ 00” - 111º 16’ 00” Bujur Timur.
Kabupaten Ketapang merupakan urat nadi penghubung kegiatan ekonomi
masyarakat dari desa dengan Kecamatan dan Kabupaten.
12. Sosial - Budaya Masyarakat Ketapang antara lain penghasilan perkapita masyarakat
Ketapang masih rendah. Hasil pengamatan lebih mendalam menunjukkan bahwa
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sebagian besar penduduk di Kabupaten Ketapang adalah tamatan SLTA dan
umumnya bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan.

a.

Visi dan Misi Politeknik Negeri Ketapang
Visi merupakan cita-cita atau pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana

politeknik harus dibawa, karya-karya apa saja yang akan di hasilkan, sumbangan apa saja
yang bisa diberikan kepada masyarakat dan Negara serta eksistensinya dapat
diperhitungkan oleh lembaga lain. Dengan mengacu pada batasan tersebut maka
Politeknik Negeri Ketapang mempunyai visi : Visi Politap, yaitu menjadi
Politeknik unggul di bidang pertanian dan pertambangan, baik di tingkat
nasional maupun internasional.
Untuk mencapai cita-cita yang mulia di atas maka Politeknik Negeri Ketapang
menyatakan misinya sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang pertanian dan pertambangan untuk
menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan wilayah dan
pembangunan nasional;
2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terapan yang bermanfaat bagi
ilmu pengetahuan dan teknologi;
3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
4) Menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip
tata kelola yang baik; dan
5) Membentuk suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber
daya manusia dan proses pembelajaran yang mendorong pola pembelajaran seumur
hidup dan tumbuhnya jiwa kewirausahaan.
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b.

Tujuan Stratejik
Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam

waktu satu sampai lima tahun. Dengan diuraikannya tujuan ini maka Politeknik Negeri
Ketapang akan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan oleh organisasi Politap
dalam rangka memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan segala potensi
yang dimiliki.
Adapun tujuan stratejik organisasi adalah sebagai berikut:
1) Menghasilkan

lulusan

yang

memiliki

kompetensi

industri

dan

berjiwa

“enterpreneur” serta berakhlak mulai sehingga mampu bersaing baik di tingkat
lokal, nasional dan internasional.
2) Menghasilkan karya – karya teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu
pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
4) Meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan stakeholder.
Menjadikan Politeknik Negeri Ketapang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang
efektif, efisien dan produktif.

c.
1.

Kebijakan
Kebijakan untuk Mencapai Tujuan – 1
Menghasilkan

lulusan

yang

memiliki

kompetensi

industri

dan

berjiwa

“entrepreneur” serta berakhlak mulia sehingga mampu bersaing baik di tingkat lokal,
nasional, dan internasional.
 Menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang dapat meningkatkan
kualitas dan kuantitas input.
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 Menyiapkan

SDM

(terutama

dosen)

yang

memiliki

kualifikasi

S2

dan

sertifikasi/kompetensi.
 Menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik yang berorientasi pada
pengembangan daya nalar dan soft skill berbasis kewirausahaan.
 Menyelenggarakan jenjang pendidikan secara spesifik (D3, D4) sesuai kebutuhan.
 Menyediakan sarana dan prasarana akademik dan non akademik sesuai kebutuhan.
 Menyediakan perangkat akreditasi program studi/laboratorium/ bengkel/workshop.
 Menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan
administrasi akademik dan non akademik.
2.

Kebijakan untuk Mencapai Tujuan – 2
Menghasilkan karya – karya teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu

pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
 Menyelenggarakan penelitian dosen yang berorientasi pada pengayaan kurikulum
dan penciptaan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat.
 Menyelenggarakan diseminasi hasil-hasil penelitian tingkat lokal dan nasional.
3.

Kebijakan untuk Mencapai Tujuan – 3
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan

kualitas hidup masyarakat.
 Menyusun roadmap pengabdian kepada masyarakat dengan penerapan IPTEKS yang
berorientasi pada pemberdayaan sumber daya lokal.
 Menjalin kerjasama antara Politap dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan program pengabdian secara efektif dan terprogram.
4.

Kebijakan untuk Mencapai Tujuan – 4
Meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan stakeholder
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 Menjalin kerjasama secara efektif dan terprogram melalui penelitian, pengabdian,
magang, penempatan tenaga kerja, beasiswa dan transfer IPTEKS, dengan berbagai
instansi, baik pemerintah maupun swasta.
5.

Kebijakan untuk Mencapai Tujuan – 5
Menjadikan Politap sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang efektif, efisien dan

produktif.
 Menata organisasi Politap dalam rangka mewujudkan Politap sebagai Perguruan
Tinggi yang disiplin, unggul dan mandiri.
 Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan SDM yang handal.
 Menyelenggarakan manajemen organisasi yang sehat melalui penerapan sistem
penjaminan mutu internal.
 Menyelenggarakan manajemen organisasi yang sehat melalui penerapan teknologi
informasi.
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Tabel 2.1
Arah Kebijakan dan Program
Arah Kebijakan

Program

Strategi 1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru Promosi ke SMA/SMK yang berlokasi di dalam dan di luar Kabupaten Ketapang.
yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas input.
Promosi Politap kepada masyarakat umum melalui pemasangan papan
elektronik, media masa, maupun media internet.
Peningkatan daya tampung jumlah mahasiswa dengan melakukan optimalisasi
sarana dan prasarana akademik serta mengupayakan tercapainya proporsi ideal
jumlah dosen: jumlah mahasiswa.
Penyelenggaraan program double-degree kerjasama dengan PT dalam negeri.
Penyelenggaraaan program pendidikan dan pelatihan kerjasama dengan swasta
dan atau Pemerintah Daerah.
Menyelenggarakan pendidikan dan pengarajaran yang Pengembangan kurikulum dengan melibatkan stake holder terutama dengan
menggunnakan kurikulum berbasis kompetensi sesuai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan uji kompetensi yang
dengan KKNI untuk semua program studi dengan sistem bersertifikasi.
manajemen mutu.
Penambahan sarana dan prasarana praktik sesuai dengan perkembangan
teknologi dan perluasan program studi
Menyiapkan SDM (terutama dosen) yang memiliki Pengembangan dosen dalam bentuk studi lanjut jenjang studi S3 melalui
kualifikasi S2 dan Sertifikasi / Kompetensi.
berbagai jalur beasiswa
Pengembangan keterampilan dosen dan teknisi dalam bentuk pelatihan
bersertifikasi keahlian/keterampilan
Menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik Memfasilitasi pelaksanaan kajian-kajian ilmiah pada masing-masing HMJ.
yang berorientasi pada peningkatan daya nalar mahasiswa Tambahan keterampilan dan pengalaman wirausaha bagi mahasiswa melalui
dan soft skill berbasis kewirausahaan.
kegiatan ekstra-kurikuler Bisnis Plan
Menyelenggarakan jenjang pendidikan secara spesifik (D3, Penjajakan program kerjasama dengan pihak industri yang telah memanfaatkan
D4) sesuai kebutuhan.
lulusan Politeknik.
Pembuatan usulan untuk pengembangan jurusan dan prodi baru.
Pembukaan Prodi baru jenjang D-3 (Agro Industri, Teknik Informatika dan
Teknik Elektro).
Pembukaan Prodi baru jenjang D-4 (Teknik Sipil dan Budi daya Perkebunan).
Menyediakan sarana dan prasarana akademik dan non Pengembangan sistem pengadaan sarana dan prasarana akademik dan penunjang
akademik sesuai kebutuhan.
akademik yang dapat mengakomodir semua jurusan di Politap.
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7.

8.

Pembuatan usulan sarana dan prasarana akademik dan penunjang akademik
sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
Layanan jasa perpustakaan dan internet sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Menyediakan
perangkat
akreditasi
program Pengembangan standar kinerja program studi dalam penyelenggaraan Program
studi/laboratorium/bengkel/workshop.
Studi.
Membuat laporan evaluasi diri per Program Studi setiap tahun.
Melakukan sosialisasi/lokakarya dalam rangka peningkatan status akkreditasi.
Menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi dalam Perancangan dan pengembangan layanan akademik berbasis teknologi informasi.
proses pembelajaran dan administrasi akademik dan non Perancangan dan pengembangan layananan non akademik berbasis teknologi
akademik.
informasi.
Peningkatan koneksi dan akses internet untuk menunjang kegiatan akademik dan
non akademik.
Peningkatan akses internet dengan rasio bandwith 0,5 kbps permahasiswa

Strategi 2
1.

2.

Menyelenggarakan penelitian dosen dan tenaga pendidikan
yang berorientasi pada pengayaan kurikulum dan
penciptaan teknologi tepat guna tang bermanfaat bagi
kemaslahatan hidup masyarakat.

Menjalin kerjasaman dengan masyarakat (Pemerintah dan Swasta) dalam rangka
pendanaan dan pelaksanaan penelitian dosen.
Pengembangan sistem seleksi rencana (Proposal) penelitian dosen yang
berpotensi menghasilkan teknologi tepat guna dan HAKI.
Sosialisasi format TTG baku kepada segenap dosen Politap.
Menyelenggarakan diseminasi hasil-hasil penelitian tingkat Fasilitasi dosen yang akan mengikuti pertemuan ilmiah tingkat Nasional.
lokal dan nasional
Meningkatkan kualitas dan kuantitas jurnal hasil penelitian.

Strategi 3
1.

2.
3.

Menyusun roadmap pengabdian kepada masyarakat

Membuat rencana arah dan kebijakan jangka panjang pengabdian sebagai payung
hukum pengabdian
Membentuk kelompok dosen dalam kajian masalah-masalah spesifik
Membentuk pusat informasi bisnis
Membuat info bisnis dan ketenagakerjaan bagi alumni
Penataan sistem jaringan alumni dan penempatan tenaga kerja
Membentuk dan menyelenggarakan kelompok kerja yang Inventarisir desa yang akan diprioritaskan menjadi desa binaan kegiatan
berorientasi pada bina lingkungan
pengabdian masyarakat
Pembinaan sesuai dengan potensi desa kegiatan pengabdian masyarakat
Meningkatkan jumlah proposal pengabdian yang mampu bersaing pada tingkat
nasional
Fasilitasi kegiatan pengabdian dosen
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4.

5.

Menyelenggarakan kegiatan penerapan IPTEKS yang Memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan masyarakat dalam
berorientasi pada pemberdayaan sumber daya local
mengembangkan potensi ekonomi lokal
Melaksanakan pemetaan dan menginventarisir UMKM yang akan dijadikan
UMKM binaan
Membina UMKM binaan baru dan memfasilitasi pembentukan network dengan
UMKM sejenis yang telah cukup maju
Menjalin kerjasama antara Politap dan Pemerintah Fasilitasi tim kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program pengabdian
secara efektif dan terprogram

Strategi 4
1.

2.

Menjalin kerjasama secara efektif dan terprogram dengan
berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta

Mengefektifkan kegiatan penjalinan kerjasama dalam bidang penelitian,
pengabdian, magang, dan penempatan tenaga kerja.
Merealisasikan kerjasama dan MoU dengan industry
Mengembangkan sistem penggalian dana masyarakat dan Penerapan sistem pengelolaan dana masyarakat dan unit usaha secara terpadu
unit usaha yang berorientasi pada peningkatan Penerimaan Pemberdayaan sumber daya produktif
Negara Bukan Pajak (PNBP)
Evaluasi pencapaian target secara berkala

Strategi 5
1.

2.

3.

4.

Menata organisasi Politap dalam rangka mewujudkan
Politap sebagai Perguruan Tinggi yang otonom dan
akuntabel
Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan SDM yang
handal

Menata struktur organisasi Politap secara bertahap dan tupoksinya
Evaluasi pelaksanaan tupoksi masing-masing unit
Peningkatan kinerja pengawasan internal oleh SPI dan SPMI
Update data inventarisasi pegawai menyangkut tingkat pendidikan dan jenis-jenis
pelatihan/kursus yang pernah diikuti
Penyusunan prioritas diklat sesuai dengan bidang tugasnya
Penyusunan standar kualifikasi untuk setiap jabatan
Menyelenggarakan manajemen organisasi yang sehat Penerapan standar nasional pendidikan tinggi, meliputi Standar Nasional
melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal
Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian
kepada masyarakat
Menyelenggarakan manajemen organisasi yang sehat Penyediaan dan pemeliharaan pusat data (data center) sebagai sumber daya data
melalui penerapan teknologi informasi
teknologi informasi dan komunikasi
Penyediaan dan pengembangan perangkat lunak sistem informasi manajemen
untuk menunjang kebutuhan akademik dan non akademik
Penyediaan dan peningkatan koneksi dan akses internet untuk menunjang
kegiatan akademik dan non akademik.
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B.

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2018
Rencana Kinerja Politeknik Negeri Ketapang tahun anggaran 2018 disusun pada

awal tahun berdasarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra
POLITAP 2015–2019 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018
yang telah telah ditandatangani tanggal 31 Juli 2018 antara Direktur Politeknik Negeri
Ketapang dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan merupakan
implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019. Rencana Kinerja POLITAP
tahun anggaran 2018 menetapkan 13 target indikator kinerja dari 4 sasaran kinerja tahun
anggaran 2018, diantaranya:
Sasaran Kinerja tahun 2018:
1.

Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan;

2.

Meningkatkan kualitas kelembagaan;

3.

Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;

4.

Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan.

Indikator Kinerja tahun 2018:
1.

Jumlah mahasiswa berwirausaha;

2.

Persentase lulusan bersetifikat kompetensi dan profesi;

3.

Persentase program studi terakreditasi minimal B;

4.

Persentase lulusan yang langsung kerja sesuai bidangnya;

5.

Jumlah mahasiswa berprestasi;

6.

Persentase lulusan dengan IPK > 3.00;

7.

Persentase mahasiswa penerima beasiswa;

8.

Akreditasi institusi;

9.

Ranking PT Nasional (cluster 5 Politeknik);

10. Persentase dosen bersertifikat pendidik;

34

LAKIN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TA 2018

11. Jumlah publikasi internasional;
12. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat;
13. Jumlah publikasi nasional.
C.

Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2018
Politeknik Negeri Ketapang telah menetapkan Kinerja tahun anggaran 2018 berupa

4 (empat) sasaran kinerja dan 13 indikator kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2018
Sasaran
Meningkatkan kualitas
pembelajaran dan
kemahasiswaan

Meningkatkan kualitas
kelembagaan
Meningkatnya relevansi,
kualitas dan kuantitas sumber
daya manusia
Meningkatnya relevansi dan
produktivitas riset dan
pengembangan

Indikator Kinerja
Jumlah mahasiswa berwirausaha
Persentase
lulusan
bersetifikat
kompetensi dan profesi
Persentase program studi terakreditasi
minimal B
Persetase lulusan yang langsung kerja
sesuai bidangnya
Jumlah mahasiswa berprestasi
Persentase lulusan dengan IPK > 3.00
Persentase mahasiswa penerima
beasiswa
Akreditasi institusi
Ranking PT Nasional (cluster 5
Politeknik)
Persentase
dosen
bersertifikat
pendidik

Target
5 mahasiswa

Jumlah publikasi internasional
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan
masyarakat
Jumlah publikasi nasional

1 judul

5%
50%
48%
2 mahasiswa
53%
10%
B
Cluster 5
11,43%

5 judul
5 judul

Sasaran, indikator dan target kinerja tersebut di atas merupakan sasaran yang
diprioritaskan dan ingin dicapai Politeknik Negeri Ketapang dalam tahun 2018.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A.

Capaian Kinerja Organisasi
Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang mengacu pada indikator kinerja

seperti yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun anggaran 2018, diperlukan
tindakan nyata untuk merealisasikannya dengan cara menjabarkan program – program
yang telah ditetapkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Untuk mengetahui
akuntabilitas dari masing - masing kegiatan, perlu adanya monitoring dan evaluasi
kinerja terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Pengukuran/evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian terhadap
keberhasilan suatu organisasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pada
masa-masa yang akan datang. Keberhasilan suatu organisasi yang dinilai mencakup
mutu, produktivitas, dan efisiensi kinerjanya. Jadi, evaluasi kinerja ini sangat perlu
dilakukan karena memberikan manfaat bagi organisasi sebagai berikut.
1.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan unit kerja/lembaga dalam suatu kurun waktu
tertentu;

2.

Untuk mengetahui adanya “duplikasi” dan keterkaitan tugas/fungsi antar unit
kerja/lembaga;

3.

Sebagai masukan (input) untuk menilai prestasi kerja pimpinan unit kerja/lembaga;

4.

Sebagai masukan (input) dalam rangka penyusunan perencanaan pada masa yang
akan datang;

5.

Sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan sumber daya;

6.

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan (stake holder); dan

7.

Untuk membandingkan suatu unit kerja/lembaga dengan unit kerja/lembaga
lain yang sejenis.
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Dengan demikian, maka proses evaluasi kinerja sebenarnya merupakan suatu
rangkaian dalam sistem perbaikan (kinerja) yang berkesinambungan (continual
improvement).
Pada laporan ini, akuntabilitas kinerja Politeknik Negeri Ketapang tahun anggaran
2018 diukur berdasarkan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap berbagai indikator
kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Politap tahun anggaran 2018. Dengan
telah ditetapkannya indikator kinerja maka evaluasi kinerja/pengukuran kinerja dapat
dilakukan secara objektif, lebih kuantitatif, mudah dilakukan karena ada acuannya, dan
efisien. Pengukuran kinerja Politeknik Negeri Ketapang tahun anggaran 2018 dalam
laporan ini, dibuat berdasarkan analisis perbandingan antara realisasi dengan rencana
tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kegiatan yang ingin dicapai untuk
setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada rencana kerja tahunan Politeknik
Negeri Ketapang tahun anggaran 2018.
Dari hasil analisis perbandingan tersebut diatas diperoleh persentase pencapian
rencana tingkat capaian (realisasi target) dari setiap kegiatan tersebut, dapat diperoleh
gambaran tentang persentase keberhasilan dari setiap program dan kegiatan yang telah
ditetapkan pada rencana kerja tahun anggaran 2018. Pencapaian rencana tingkat capaian
(realisasi target) dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2018
sebagai berikut:
1.

Jumlah mahasiswa berwirausaha
Jumlah mahasiswa berwirausaha merupakan indikator yang ditetapkan dalam
menciptakan usahawan baru dari lulusan POLITAP, hal ini dilakukan untuk
meningkatkan kompetensi lulusan dalam rangka mengantisipasi minat lulusan
terhadap kegiatan wirausaha, Indikator kinerja 1 adalah :
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Tabel 3.1
Indikator Kinerja 1
Indikator Kinerja
Jumlah Mahasiswa Berwirausaha

Target

Capaian

5 mahasiswa

10 mahasiswa

Persentase
(%)
>100 %

Pada tabel tersebut di atas bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni
jumlah mahasiswa yang berwirausaha dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5
mahasiswa dapat tercapai sepenuhnya >100% yakni berjumlah 10 mahasiswa (terlampir).
Upaya yang dilakukan melalui pemberian motivasi kepada mahasiswa untuk membuat
rencana usaha dan mengembangkannya.
2.

Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi
Lulusan bersertifikat kompetensi merupakan target yang ditetapkan pada Tahun
2018, dengan target dan ketercapaian indikator sebagai berikut :
Tabel 3.2
Indikator Kinerja 2
Indikator Kinerja

Pesentase lulusan bersetifikat
kompetensi dan profesi

Target

Capaian

5%

-

Persentase
(%)
0%

Pada tabel tersebut di atas bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan yakni
pesentase lulusan bersetifikat kompetensi dan profesi dengan target yang telah ditetapkan
sebesar 5% belum dapat tercapai karena belum adanya mahasiswa lulusan yang
mendapatkan sertifikat kompetensi dan profesi dari lembaga yang berwenang. Untuk
berikutnya akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan surat ijin
nomor: BNSP-LSP-1214-ID. Kendala saat ini belum terpenuhinya kesiapan asesor
sedangkan untuk skema uji kompetensi saat ini sudah tersedia 6 skema yaitu :
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1. Skema asisten kebun kelapa sawit
2. Skema survey technician
3. Skema pengelasan SMAW
4. Skema pelaksana analisa kimia di laboratorium
5. Skema konsultan manajemen mutu
6. Skema instalasi pemanfaatan tenaga listrik

3.

Persentase program studi terakreditasi minimal B
Pencapaian indikator kinerja program studi terakreditasi minimal B saat ini belum
tercapai, hal ini ini terlihat pada tabel dibawah ini
Tabel 3.3
Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja
Persentase program studi
terakreditasi minimal B

Target

Capaian

50 %

C

Persentase
(%)
0%

Pada tabel tersebut di atas bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni
persentase program studi terakreditasi minimal B belum bisa dicapai dimana pada tahun
2018 Politeknik Negeri Ketapang telah melaksanakan program Akreditasi Prodi melalui
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk 4 (empat) program studi
yakni Teknik Pertambangan, Teknik Informatika, Agroindustri, dan Perawatan dan
Perbaikan Mesin yang semuanya masih terakreditasi peringkat C. Sebelumnya tahun
2017 Politeknik Negeri Ketapang juga telah melaksanakan program Akreditasi Prodi
melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk 2 (dua) program
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studi yakni Budidaya Tanaman Perkebunan dan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan
yang terakreditasi peringkat C.
Indikator Kinerja yang telah ditetapkan tahun 2018 yakni persentase program
studi terakreditasi minimal B tidak tercapai sepenuhnya, hal ini dikarenakan
permasalahan-permasalahan yang dihahadapi Politeknik Negeri Ketapang dalam
mendapatkan peringkat akreditasi yakni belum optimalnya pemahaman tim penyusun
instrumen dan kondisi ril di lapangan menyangkut standar dalam pelaksanaan akreditasi.
Upaya yang dilakukan saat ini melalui penetapan Standar Penjaminan Mutu Internal di
lingkungan Politeknik Negeri Ketapang
Berikut ini data akreditasi Program Studi pada Politeknik Negeri Ketapang:
Tabel 3.3.1
Direktori Hasil Akreditasi Program Studi
Program Studi

Strata

Teknik
Pertambangan

D-III

Teknik Informatika

D-III

Agroindustri

D-III

Perawatan Dan
Perbaikan Mesin

D-III

Budidaya Tanaman
Perkebunan

D-IV

Teknologi
Pengolahan Hasil
Perkebunan

D-III

4.

No. SK

Tahun SK Peringkat

2798/SK/BANPT/Akred/DiplIII/X/2018
2993/SK/BANPT/Akred/DiplIII/X/2018
2905/SK/BANPT/Akred/DiplIII/X/2018
3128/SK/BANPT/Akred/DiplIII/XI/2018
4817/SK/BANPT/Akred/DiplIV/XII/2017
4932/SK/BANPT/Akred/DiplIII/XII/2017

Tanggal
Daluarsa

2018

C

2023-10-09

2018

C

2023-10-30

2018

C

2023-10-23

2018

C

2023-11-21

2017

C

2022-12-19

2017

C

2022-12-27

Persentase lulusan yang langsung kerja sesuai bidangnya
Lulusan POLITAP yang sudah memenuhi kebutuhan dunia kerja sesuai keahlian,
saat ini mencapai 36%, berikut ini kinerjanya:
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Tabel 3.4
Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja

Target

Capaian

48 %

36%

Persentase lulusan yang langsung
kerja sesuai bidangnya

Persentase
(%)
75%

Pada tabel tersebut di atas bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni
persentase lulusan yang langsung kerja sesuai bidangnya dengan target yang telah
ditetapkan sebesar 48% baru dapat tercapai sebesar 36% atau sebesar 75% dari target
yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Selanjutnya akan dilakukan upaya perbaikan
dengan peningkatan kualitas lulusan dengan sertifikat kompetensi dan profesi sehingga
dapat lulusan dapat bersaing di dunia kerja.
Tabel 3.4.1
Jumlah Lulusan Langsung Kerja Tahun 2018
Program Studi

Jumlah Lulusan

Persentase

Teknik Mesin

31

75%

Teknik Pertambangan

50

9%

TPHP

43

40%

Teknik Informatika

40

2,5%

Agroindustri

17

12%

Teknik Elektro

4

75%

185

36%

Jumlah

5.

Jumlah mahasiswa berprestasi
Mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang yang berprestasi di tingkat lokal dan
nasional adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.5
Indikator Kinerja 5
Indikator Kinerja
Jumlah mahasiswa berprestasi

Target

Capaian

2 mahasiswa

17 mahasiswa

Persentase
(%)
>100%

Pada tabel tersebut di atas bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni
jumlah mahasiswa berprestasi dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 2
mahasiswa tercapai sepenuhnya dan melebih target yakni sebesar 17 mahasiswa atau
lebih dari >100% (data terlampir).

6.

Persentase lulusan dengan IPK > 3.00
Lulusan mahasiswa Politap yang saat ini memiliki Indek Prestasi Kumulatif ditas
3,00 sebanyak 49% yaitu :
Tabel 3.6
Indikator Kinerja 6
Indikator Kinerja

Target

Capaian

Persentase lulusan dengan IPK > 3.00

53 %

49 %

Persentase
(%)
92 %

Pada tabel tersebut di atas bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni
persentase lulusan dengan IPK> 3.00 dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar
53% baru bisa tercapai sebesar 49%, sehingga dengan demikian total capaian dari target
yang telah ditetapkan sebesar 92%.
Politeknik Negeri Ketapang Tahun Akademik 2017/2018 mewisuda 185 lulusan
Program Diploma III dari 6 (enam) Program Studi dari 8 (delapan) Program Studi.
Penyelenggaraan wisuda Tahun Akademik 2017/2018 ini merupakan wisuda ke 8
(delapan) sejak berdirinya Politeknik Negeri Ketapang atau yang ke 4 (empat) bagi
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Politeknik Negeri Ketapang setelah mandiri sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri
di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Lulusan sebanyak 185 alumni tersebut merupakan lulusan program diploma III
yang berasal dari 5 Jurusan yang terbagi dalam 6 Program Studi yaitu Jurusan Teknologi
Pertanian Program Studi Agroindustri dan Teknologi Hasil Perkebunan. Jurusan Teknik
Pertambangan Program Studi Teknologi Pertambangan. Jurusan Teknik Mesin Program
Studi Pemeliharaan Mesin. Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Listrik.
Jurusan Teknik Informatika Program Studi Teknologi Informasi.
Wisudawan tahun ini, indeks prestasi komulatif (IPK) tertinggi dengan predikat
pujian diraih Siti Sela Aspriana A.Md dengan nilai IPK 4,00. Sedangkan untuk tertinggi
kedua dan ketiga dengan predikat pujian masing-masing diraih Ayu Prihatin, A.Md
dengan IPK 3,92 dan Uti Oqi Kurnia Ramdhany, A.Md, IPK 3,89.
Dari data kinerja Lulusan Tahun Akademik 2017/2018 maka ditetapkan lulusan terbaik
di setiap Program Studi, sebagai berikut:
Lulusan terbaik di Prodi Agroindustri: Terbaik satu diraih oleh Dita Suriani, IPK
3,54 (Cumlaude). Terbaik kedua diraih oleh Elma Tri Hastinah, IPK 3,50 (Sangat
Memuaskan) dan terbaik ketiga diraih oleh David Kardi, IPK 3,27 (Sangat Memuaskan).
Lulusan terbaik di Prodi Teknologi Hasil Perkebunan: Terbaik satu diraih oleh
Siti Sela Aspriana, IPK 4,00 (Cumlaude). Terbaik kedua diraih oleh Surida, IPK 3,72
(Cumlaude) dan terbaik ketiga diraih oleh Dani Irwanto, IPK 3,59 (cumlaude).
Lulusan terbaik di Prodi Pemeliharaan Mesin: Terbaik Satu diraih oleh Mutia
Cahyani, IPK 3,78 (Cumlaude). Terbaik kedua diraih oleh Frengki Ade Putra, IPK 3,72
(Cumlaude) dan terbaik ketiga diraih oleh Yosua Bayu Guno Samekto, IPK 3,65
(Cumlaude).
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Lulusan terbaik di Program Studi Teknologi Pertambangan: Terbaik satu diraih
oleh Yudi Junaidi Saputra, IPK 3,67 (Cumlaude). Terbaik kedua diraih oleh Fitrianti,
IPK 3,66 (Cumlaude) dan terbaik ketiga diraih oleh Hafsah, IPK 3,64 (Cumlaude).
Lulusan terbaik di Program Studi Teknologi Informasi: Terbaik Satu diraih oleh
Ayu Prihatin, IPK 3,92 (Cumlaude). Terbaik kedua diraih oleh Devi Riani Nuradmi, IPK
3,86 (Cumlaude) dan Terbaik ketiga diraih oleh Budi Santoso, IPK 3,85 (Cumlaude).
Lulusan terbaik di Program Studi Teknik Listrik: Terbaik satu diraih oleh Uti Oqi
Kurnia Ramdhany, IPK 3,89 (Cumlaude). Terbaik kedua diraih oleh Faisal Wahyudi,
IPK 3,81 (Cumlaude) dan terbaik ketiga diraih oleh Muhammad Aqramul Huda, IPK
3,77 (Cumlaude).
Tabel 3.6.1
Jumlah Lulusan Tahun 2018 dengan IPK> 3.00

Teknik Mesin

31

Lulusan
IPK > 3.00
16

Teknik Pertambangan

50

19

38%

TPHP

43

19

44%

Teknik Informatika

40

28

70%

Agroindustri

17

6

35%

Teknik Elektro

4

2

50%

185

90

49%

Program Studi

Jumlah

Jumlah Lulusan
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Data jumlah mahasiswa yang di terima pada tahun akademik 2018/2019 melalui
Ujian Seleksi Mandiri (USM) 2018 Politeknik Negeri Ketapang berdasarkan SK Direktur
Nomor: 717/PL39/SK/AK/2018, sebagai berikut:
Tabel 3.6.2
Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2018/2019
JUMLAH
PEMINAT

PRODI

JUMLAH YANG DI
TERIMA

JUMLAH
TERDAFTAR

L

P

TOTAL

L

P

TOTAL

L

P

TOTAL

TEKNIK MESIN

72

4

76

63

2

65

52

2

54

TEKNIK PERTAMBANGAN

54

34

88

46

30

76

44

21

65

TPHP

67

64

131

40

36

76

38

31

69

TEKNIK INFORMATIKA

93

198

291

26

41

67

27

40

67

AGROINDUSTRI

21

42

63

21

45

66

17

45

62

TEKNIK SIPIL

77

44

121

35

31

66

34

27

61

BTP

59

83

142

32

61

93

28

60

88

TEKNIK ELEKTO

60

18

78

56

14

70

52

8

60

TOTAL

7.

990

579

526

Persentase mahasiswa penerima beasiswa
Saat ini jumlah Mahasiswa Politap yang mendapat beasiswa sebanyak 13% atau 196
orang yaitu :
Tabel 3.7
Indikator Kinerja 7

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Persentase mahasiswa penerima beasiswa

10 %

13 %

Persentase
(%)
>100%

Pada tabel tersebut di atas bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni
persentase mahasiswa penerima beasiswa di Politeknik Negeri Ketapang mencapai target
yakni dari target yang telah ditetapkan sebesar 10% tercapai melebihi target sebesar 13%
atau 196 mahasiswa dengan target lebih dari >100%. Upaya yang dilakukukan saat ini
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pemberian beasiswa diusahakan bukan hanya dari Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi juga dari Perusahaan.

8.

Akreditasi institusi
Akreditasi Institusi saat ini belum dicapai karena manajemen focus untuk
melaksanakan akreditasi program studi. Berikut ini datanya :
Tabel 3.8
Indikator Kinerja 8

Indikator Kinerja

Target

Capaian

B

Belum

Akreditasi institusi

Persentase
(%)
0%

Pada tabel tersebut di atas bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni
Akreditasi Institusi dengan target B belum bisa dicapai dan terlaksana karena
terkendalanya dari 8 (delapan) program studi yang ada di Politeknik Negeri Ketapang,
baru 6 (enam) program studi yang telah terakreditasi yakni pada tahun 2018 Akreditasi
Prodi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk 4 (empat)
program studi yakni Teknik Pertambangan, Teknik Informatika, Agroindustri, dan
Perawatan dan Perbaikan Mesin. Sebelumnya tahun 2017 Akreditasi Prodi melalui Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk 2 (dua) program studi yakni
Budidaya Tanaman Perkebunan dan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Sementara
itu 2 (dua) program studi belum Terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN-PT) yakni program studi Teknik Sipil dan Teknik Elektro. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi pada pasal
5 disebutkan bahwa Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah semua program
studi di Perguruan Tinggi yang bersangkutan terakreditasi.
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Saat ini yang akan dilakukan adalah mempersiapkan Dokumen Standar
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar bisa diterapkan pada Politeknik Negeri Ketapang
melalui terpenuhinya standar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

9.

Ranking PT Nasional (cluster 5 Politeknik)
Indikator kinerja rangking PT nasional adalah sebagai berikut :
Tabel 3.9
Indikator Kinerja 9

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Ranking PT Nasional (cluster 5 Politeknik)

cluster 5

cluster 5

Persentase
(%)
100%

Pada tabel tersebut di atas bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni
rangking PT Nasional (cluster 5) tercapai dengan masuknya Politeknik Negeri Ketapang
dalam kelompok cluster 5 berdasarkan klasifikasi dan pemeringkatan Perguruan Tinggi
Indonesia tahun 2018.
Kemudian pada tahun 2018 Politeknik Negeri Ketapang sebagai salah satu institusi
pendidikan vokasional berperan dan mendorong peningkatan kualitas pendidikan
khususnya di Kabupaten Ketapang dengan melaksanakan program kerjasama antar
institusi pendidikan luar negeri yakni dengan Politeknik Malaysia Kuching Sarawak
dalam bidang/jangkauan kerjasama antara kedua belah pihak mencakup:
1.

Program Pertukaran Pelajar
Program ini mengambil bentuk kredit transfer atau mengikuti pendidikan dimana
para pelajar dari kedua belah pihak dapat menghadiri perkuliahan yang ditawarkan
oleh Politap dan PKS.
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2.

Program Pertukaran Staf Akademik
Kunjungan oleh staf akan didukung untuk kepentingan kedua belah pihak. Masingmasing pihak akan menerima sarjana atau staf akademik. Aturan yang sesuai akan
dibuat untuk pertukaran kunjungan sarjana atau staf akademik lainya untuk
kolaborasi dalam mengajar, penelitian atau aktifitas akademik lainnya.

3.

Program Penelitian Bersama
a.

Para pihak akan mencari peluang untuk bekerjasama dalam penelitain. Detail
lebih rinci dari proposal penelitian akan ditetapkan oleh kesepakatan bersama
dari unit yang bersangkutan dari kedua belah pihak. Bentuk dari kerjasama dapat
bervariasi dengan tujuan dari setiap proyek.

b.

Para pihak setuju bahwa, dalam hal kolaborasi penelitian yang mengarah ke hak
paten, hak cipta dan hak properti intelektual lainnya, kesepakatan lebih lanjut
harus dimasukkan dalam setiap keadaan/permasalahan sesuai dengan kebijakan
dari Politap dan PKS dalam properti intelektual.

4.

Program Budaya dan Olahraga Bersama
Para pihak akan mencari peluang untuk bekerjasama dalam aktifitas budaya dan
olahraga. Detail lebih rinci dari program budaya dan olahraga akan ditetapkan oleh
kesepakatan bersama dari unit yang bersangkutan dari kedua belah pihak. Bentuk
dari kerjasama dapat bervariasi dengan tujuan dari setiap proyek.
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10. Persentase dosen bersetifikat pendidik
Dosen bersertifikat pendidik saat ini berjumlah 7 orang, pada Tahun 2018 telah
bersertifikat sebanyak 2 orang. Berikut ini datanya :
Tabel 3.10
Indikator Kinerja 10

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Persentase dosen bersertifikat

5 orang

2 orang

pendidik tahun 2018

11,43 %

(40 %)

Persentase
(%)
4,57 %

Politeknik Negeri Ketapang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB)
yang telah diundangkan menjadi Institusi Negeri pada tanggal 28 Februari 2014 sesuai
dengan Permendikbud Nomor 15 tahun 2014. Jumlah tenaga pendidik (dosen) sebanyak
73 orang terdiri dari dosen PNS/CPNS 6 (enam) orang dan dosen Non PNS sebanyak 67
orang.
Pada tabel tersebut di atas bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni
Persentase dosen bersertifikat pendidik tahun 2018 baru tercapai 4,57% dari target yang
telah ditetapkan sebesar 11,43%.
Jumlah Tenaga Pendidik (dosen) Politeknik Negeri Ketapang Per 31 Desember
2018 sebanyak 73 orang yang terdiri dari dosen PNS/CPNS sebanyak 6 orang atau 8,22%
dan dosen Non PNS sebanyak 67 orang atau 91,78%.
Tabel 3.10.1
Data Tenaga Pendidik
Bersertifikasi Pendidik
Uraian

Jumlah

PNS/CPNS

Jumlah

2015

2016

2017

2018

6

-

-

1

-

1

NON PNS

67

1

-

3

2

6

Total

73

1

-

4

2

7
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11. Jumlah publikasi internasional
Jumlah publikasi internasional saat ini tercapai 100% dari total penulisan yang
ditargetkan yaitu :
Tabel 3.11
Indikator Kinerja 11

Indikator Kinerja

Target

Capaian

Jumlah publikasi internasional

1 judul

1 judul

Persentase
(%)
100 %

Pada tabel tersebut di atas bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni
jumlah publikasi internasional dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 1
(satu) judul dapat tercapai dengan jumlah publikasi internasional sebanyak 1 (satu) judul
publikasi dengan ISSN (online) 2348-7968 Volume 5, Nomor 11 Halaman 62-67 dengan
URL: http://ijiset.com/articlesv5/articlesv5s..(data terlampir).

12. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat saat ini belum ada, yaitu :
Tabel 3.12
Indikator Kinerja 12

Indikator Kinerja
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan
masyarakat

Target

Capaian

5 judul

-

Persentase
(%)
0%

Pada tabel tersebut di atas bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni
jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat dengan target yang telah ditetapkan
sebesar 5 (lima) judul belum dapat tercapai dari target yang telah ditetapkan pada tahun
2018. Selanjutnya akan dilakukan upaya perbaikan sehingga penelitian yang ada di
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Politeknik Negeri Ketapang dapat dimanfaatkan masyarakat khususnya masyarakat
Kabupaten Ketapang dalam rangka meningkatkan dan penyebaran ilmu pengetahuan
sampai pada masyarakat.

13. Jumlah publikasi nasional
Jumlah publikasi nasional saat ini tercatat 20 judul dari target 5 judul yang
direncanakan yaitu :
Tabel 3.13
Indikator Kinerja 13

Indikator Kinerja
Jumlah publikasi nasional

Target

Capaian

5 judul

20 Judul

Persentase
(%)
>100%

Pada tabel tersebut di atas bahwa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan yakni
jumlah publikasi nasional dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 5 (lima)
judul dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan jumlah publikasi nasional
sebanyak 20 (dua puluh) judul dengan link URL terlampir.
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Berikut ini dapat digambarkan pencapaian target indikator kinerja POLITAP tahun
anggaran 2018 dalam bentuk gambar grafik dan tabel berikut ini:
Gambar Grafik 3.1
Capaian Target Kinerja Tahun 2018

Dalam Angka dan Persentase
IK = Indikator Kinerja
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Realisasi Anggaran
Politeknik Negeri Ketapang tahun 2018 telah melaksanakan program kegiatan dan

anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja institusi sesuai dengan Perjanjian Kinerja
yang telah ditetapkan dengan capaian sasaran kinerja Politeknik Negeri Ketapang tahun
2018 melalui realisasi anggaran yakni sebesar Rp.15.816.598.354,- dari total anggaran
yang tersedia sebesar Rp.16.293.191.000,- atau sebesar 97.07%. Dengan demikian
peresentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran kinerja yang dicapai melalui
program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapian sasaran strategis,
berupa: “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya” adalah
sebesar 97.07%.
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Tabel 3.14
Rencana dan Realisasi Per Output Anggaran Tahun 2018
No

Output Kegiatan

Rencana

Realisasi

%

1

Layanan Perkantoran Satker
(2642.001)

5.057.784.000

4.992.926.000

98,72

2

Layanan Pembelajaran
(2642.002)

1.793.370.000

1.776.826.000

99,08

3

Sarana dan Prasarana
Pembelajaran (2642.008)

648.846.000

648.434.354

99,94

4

Layanan Perkantoran
(5741.994)

4.949.967.000

4.671.559.000

94,38

5

Layanan Pendidikan
(5742.001)

3.843.224.000

3.726.853.000

96,97

Total

16.293.191.000

15.816.598.354

97,07

Rencana dan realiasasi kegiatan dan anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagai
beriku :
Tabel 3.15
Rencana dan Realisasi Per Jenis Belanja
No

Uraian
Belanja

TA 2017

TA 2018
%

Rencana

Realisasi

%
Rencana

Realisasi

1

Belanja Pegawai

3.049.967.000

3.043.772.853

99,80

3.049.967.000

2.787.810.176

91,40

2

Belanja Barang

10.329.748.000

10.242.961.842

99,16

12.013.773.000

11.811.865.471

98,32

3

Belanja Modal

1.458.928.000

1.450.990.050

99,46%

1.229.451.000

1.216.922.707

98,98

14.838.643.000

14.737.725.083

99,32

16.293.191.000

15.816.598.354

97,07

Total

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah alokasi anggaran
Politeknik Negeri Ketapang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.14.838.643.000,- dengan
serapan atau realisasi anggaran sebesar Rp.14.737.725.083,- atau sebesar 99,32%.
Sedangkan

alokasi

anggaran

tahun

2018
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Rp.16.293.191.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 15.816.598.354,- atau sebesar
97.07%, dan mengalami penurunan penyerapan anggaran sebesar 2,25%. Berikut
ditampilan grafik realisasi serapan anggaran tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut:
Gambar Grafik 3.2
Realisasi Serapan Anggaran Per Jenis Belanja
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2.787.810.176

11.811.865.471

1.216.922.707

Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas merupakan tingkat pertanggungjawaban institusi atau suatu

lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya.
Akuntabilitas keuangan Politeknik Negeri Ketapang tahun anggaran 2018 dapat dilihat
dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kegiatan Politeknik Negeri Ketapang
yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dan telah disampaikan kepada Biro
Keuangan Kemenristekdikti dengan nilai aset per 31 Desember 2018 sebesar
Rp.136.521.183.332,00. Kemudian dilihat dari daya serap atau realisasi anggaran untuk
masing-masing output dan dan jenis anggaran yang ditujukan dalam rangka pencapaian
strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2018 seperti tertera pada tabel 3.14 dan tabel
3.15 tersebut di atas sudah cukup baik dengan indeks total serapan sebesar 97,27% dari
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total pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp.16.293.191.000,- terdapat peningkatan dari
tahun 2017 sebesar 9,80% dengan total serapan sebesar Rp.15.848.641.274,2.

Hambatan dan Permasalahan
a.

Jumlah anggaran yang terbatas dan banyak digunakan untuk membiayai belanja
pegawai yang menggunakan akun 52 BOPTN dan PNBP dikarenakan jumlah
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih berstatus Non PNS sebesar
97% sehingga operasional akademik dan pembelajaran menjadi terbatas;

b.

Penyerapan anggaran belum sesuai sepenuhnya dengan rencana penarikan
anggaran (RPA);

c.

Belum tersedianya media informasi anggaran dikarenakan sarana dan prasarana
yang belum mendukung;

d.

Ketersedian SDM PNS bersertifikasi pengadaan barang dan jasa belum ada
sehingga SDM pejabat pengadaan barang dan jasa diperbantukan dari PEMDA
Kabupaten Ketapang yang institusi asalnya juga memiliki beban kerja yang
tinggi sehingga proses pengadaan barang dan jasa sering kali mengalami
keterlambatan dalam memulai pelaksanaan PBJ.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Politeknik Negeri Ketapang TA 2018 merupakan wujud
pertanggungjawaban dari Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan merupakan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program serta kegiatan Politeknik Negeri
Ketapang kepada pihak eksternal yang berkepentingan (stakeholders), sekaligus menjadi
sumber informasi bagi internal Politeknik Negeri Ketapang sebagai bahan evaluasi dalam
upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja berkelanjutan. Politeknik Negeri Ketapang
(POLITAP) telah menyelesaikan tahun anggaran 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja
yang telah telah ditandatangani tanggal 31 Juli 2018 antara Direktur Politeknik Negeri
Ketapang dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang merupakan
implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Implementasi Rencana
Startegis POLITAP 2015 - 2019 yang telah dituangkan dalam bentuk Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) tahun anggaran 2018 diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dan
fokus pada peningkatan kualitas kinerja POLITAP dalam upaya merealisasikan visi dan
misinya.
Dengan berpedoman pada Renstra POLITAP 2015–2019, Rencana Kinerja
POLITAP tahun anggaran 2018 menetapkan 13 target indikator kinerja dari 4 sasaran
kinerja tahun anggaran 2018. Hasil implementasi dari rencana kinerja tahun anggaran
2018 memperlihatkan bahwa POLITAP telah merealisasikan sasaran kinerja yang telah
ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2018 dari 13 target yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2018 yakni:
1.

Target kinerja yang tercapai serta melebihi target kinerja yang telah ditetapkan;
Berdasarkan 13 target kinerja tahun anggaran 2018 sesuai dengan indikator kinerja
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tahun anggaran 2018, Politeknik Negeri Ketapang telah melaksanakan pencapaian
kinerja yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
sebanyak 6 target kinerja dari 13 target kinerja yang telah ditetapkan, yakni:
 Jumlah mahasiswa berwirausaha; target 5 mahasiswa, dengan capaian 10
mahasiswa, persentase target lebih dari >100 %;
 Jumlah mahasiswa berprestasi; target 2 mahasiswa, dengan capaian 17
mahasiswa, persentase target lebih dari >100%;
 Persentase mahasiswa penerima beasiswa; target 10 %, dengan capaian 13 %,
persentase target lebih dari >100%;
 Ranking PT Nasional (cluster 5 Politeknik); target cluster 5, dengan capaian
katagori cluster 5, persentase target 100%;
 Jumlah publikasi internasional; target 1 judul, dengan capaian 1 judul,
persentase target 100 %;
 Jumlah publikasi nasional; target 5 judul, dengan capaian 20 Judul, persentase
target >100%.
2.

Target kinerja yang tercapai belum sesuai persentase target kinerja yang telah
ditetapkan; Sedangkan target kinerja yang telah tercapai, namun persentasenya
belum sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 3 target kinerja
dari 13 target kinerja yang telah ditetapkan, yakni:
 Persentase lulusan yang langsung kerja sesuai bidangnya; target 48%, dengan
capaian 36%, persentase 75% dari target kinerja yang telah ditetapkan;
 Persentase lulusan dengan IPK > 3.00; target 53%, dengan capaian sebesar 49%,
persentase 92% dari target kinerja yang telah ditetapkan;
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 Persentase dosen bersertifikat pendidik tahun 2018 ;

target

5 orang tenaga

pendidik atau 11,43%, dengan capaian 2 orang atau 40 %, persentase target
4,57% dari target kinerja yang telah ditetapkan.
3.

Target Kinerja yang belum tercapai;
Sedangkan target kinerja yang belum sebanyak 4 target kinerja dari 13 target kinerja
yang telah ditetapkan, yakni:
 Pesentase lulusan bersetifikat kompetensi dan profesi; target 5%, belum dapat
tercapai;
 Persentase program studi terakreditasi minimal B; target 50%, dengan capaian
terakreditasi C;
 Akreditasi institusi; target terakreditasi B, dengan capaian terakreditasi C;
 Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat; target 5 judul, belum dapat
tercapai.
Politeknik Negeri Ketapang tahun 2018 telah melaksanakan program kegiatan dan

anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja institusi sesuai dengan Perjanjian Kinerja
yang telah ditetapkan dengan capaian sasaran kinerja Politeknik Negeri Ketapang tahun
anggaran 2018 melalui realisasi anggaran yakni sebesar Rp.15.848.641.274,- dari total
anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.293.191.000,- atau sebesar 97,07%. Dengan
demikian peresentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran kinerja yang dicapai
melalui program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapian sasaran
strategis, yaitu: “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya” adalah sebesar 97,07%.
Dengan kondisi seperti ini POLITAP berusaha menetapkan kebijakan dan program
kegiatan tahun berikutnya agar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien,
sehingga upaya perbaikan serta komitmen peningkatan mutu secara berkelanjutan di
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bidang pendidikan vokasional, penelitian terapan, serta pengabdian kepada masyarakat
dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan pembangunan khususnya di
Kabupaten Ketapang yang bertujuan mewujudkan good governance dapat tercapai
dengan baik.

֎֎֎Sekian dan Terima Kasih֎֎֎
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DIREKTORI HASIL AKREDITASI PROGRAM STUDI
Perguruan
Tinggi

Program
Studi

Strata

Wilaya
h

Politeknik
Negeri
Ketapang

Teknik
D-III
Pertambangan

Politeknik
Negeri
Ketapang

Teknik
Informatika

D-III

Politeknik
Negeri
Ketapang

Agroindustri

D-III

Politeknik
Negeri
Ketapang

Perawatan
Dan
Perbaikan
Mesin

D-III

Politeknik
Negeri
Ketapang

Budidaya
Tanaman
Perkebunan

D-IV

11

Politeknik
Negeri
Ketapang

Teknologi
Pengolahan
Hasil
Perkebunan

D-III

11

No. SK
2798/SK/BA
NPT/Akred/Dip
l-III/X/2018
2993/SK/BA
NPT/Akred/Dip
l-III/X/2018
2905/SK/BA
NPT/Akred/Dip
l-III/X/2018
3128/SK/BA
NPT/Akred/Dip
l-III/XI/2018
4817/SK/BA
NPT/Akred/Dip
l-IV/XII/2017
4932/SK/BA
NPT/Akred/Dip
l-III/XII/2017
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Tahu Perin
n SK gkat

Tanggal
Daluarsa

Status
Daluarsa

2018

C

2023-10-09

Masih
berlaku

2018

C

2023-10-30

Masih
berlaku

2018

C

2023-10-23

Masih
berlaku

2018

C

2023-11-21

Masih
berlaku

2017

C

2022-12-19

Masih
berlaku

2017

C

2022-12-27

Masih
berlaku
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