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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 

sehingga kami masih dapat menyelesaikan tugas-tugas diantaranya menyusun 

Laporan Kinerja Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) Tahun 2019. 

Laporan kinerja ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban 

pencapaian visi dan misi Polimarin dalam rangka memenuhi kewajiban 

sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta 

Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

Laporan kinerja disusun setiap tahun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas 

kinerja Polimarin kepada pemerintah yang memberikan amanah. Laporan ini 

sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara 

pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja memuat informasi yang relevan bagi 

para pengguna laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif 

pemerintah, unsur pengawasan dan unsur perencanaan. Informasi yang dimaksud 

tidak hanya bersifat masa lalu (historical), akan tetapi juga mencakup status masa 

kini dan bahkan masa mendatang, sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra 

Polimarin. 

Laporan kinerja ini memuat informasi capaian kinerja yang telah dihasilkan 

oleh Polimarin dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perjanjian kinerja. Tujuan disusunnya laporan kinerja untuk mewujudkan 

akuntabilitas unit kerja kepada pihak-pihak yang memberikan mandat. Oleh 

karena itu laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban Polimarin, 

baik yang berhasil maupun yang mengalami kegagalan, perbedaan antara target 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Politeknik Maritim 

Negeri Indonesia dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenristekdikti No. 

51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

Polimarin berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan 

yang baik yaitu tata kelola yang berorientasi pada hasil (kinerja) dan 

meningkatkan kualitas layanan publik. Beberapa upaya yang dilakukan dalam 

rangka mengimplementasikan SAKIP secara baik adalah melakukan perbaikan 

pada komponen SAKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan 

kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. 

Sesuai amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tanggal 19 September 2012, Polimarin 

merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah 

pengetahuan khusus di bidang kemaritiman. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Polimarin menyelenggarakan fungsi : 

1. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;  

2. pelaksanaan penelitian;  

3. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;  

4. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan  

5. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.  
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Polimarin menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi 

dengan tujuan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Polimarin. Setiap sasaran 

strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk 

mengukur tingkat ketercapaiannya. Hasil ketercapaian pengukuran kinerja tahun 

2019 bisa dilihat dari ketercapaian indikator kinerja: 

 

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

1 Meningkatkan mutu 

lulusan Polimarin 

melalui 

menyelenggaraan 

pendidikan yang 

berorientasi 

keunggulan, 

berkeadilan dan 

menjunjung tinggi 

keberagaman   dan 

pengembangan 

pembinaan 

kemahasiswaan. 

Jumlah mahasiswa 

berwirausaha 

10 mhs 0 0% 

Persentase lulusan 

bersertifikat kompetensi 

dan profesi 

100% 81,5% 81,5% 

Persentase prodi 

terakreditasi minimal B 

50% 75% 150% 

Persentase lulusan 

perguruan tinggi yang 

langsung bekerja  

80% 50% 62,5% 

Jumlah kerjasama 

dengan industri 

10 18 180% 

Jumlah mahasiswa 

berprestasi 

12 14 117% 

2 Meningkatkaan mutu, 

efektivitas, efisiensi 

akuntabilitas kinerja 

layanan  dan tata 

kelola institusi 

Rangking PT Politeknik 

Nasional 

30 >50 <60% 

Akreditasi insitusi B - 0 

3 Meningkatkan mutu 

dan kuantitas SDM 

yang kompeten dan 

professional 

Persentase dosen 

politeknik yang berasal 

dari industri 

10 7,4% 74% 

Persentase dosen 

berkualifikasi S3 

5% 2% 40% 

Persentase dosen 

dengan jabatan lektor 

kepala 

7,5% 5% 67% 

4 Meningkatnya mutu, 

jumlah dan relevansi 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Jumlah publikasi 

nasional 

3 5 167% 

Jumlah publikasi 

internasional 

3 3 100% 

Jumlah prototipe 

penelitian dan 

pengembangan (research 

and development/R & D) 

1 - 0 
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Kebutuhan dimasa mendatang yang menjadi prioritas : 

1. Kebutuhan lahan kampus 

2. Kebutuhan pembangunan gedung kampus 

3. Kebutuhan pembangungan gedung asrama mahasiswa 

 

Pagu total Polimarin dalam DIPA 2019 yang digunakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja 

Polimarin tahun 2019 sebesar Rp. 88.076.918.000,-. Pagu sebesar tersebut terdiri 

dari 2 DIPA yaitu DIPA-042.04.2.401035/2019 dan DIPA-042.03.2.401352/2019 

dan dilaksanakan untuk membiayai fungsi Polimarin. Berdasarkan pagu anggaran 

DIPA-042.04.2.401035/2019 sebesar Rp. 19.501.588.000,- yang dianggarkan 

untuk mencapai target yang ditetapkan terealisasi sebesar Rp. 18.209.373.628,- 

sehingga persentase daya serap anggaran Polimarin hingga Desember 2019 adalah 

sebesar 93%. Sedangkan pagu anggaran DIPA-042.03.2.401352/2019 sebesar Rp. 

68.575.330.000,- yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan 

terealisasi sebesar Rp. 49.194.705.270,- sehingga persentase daya serap anggaran 

Polimarin hingga Desember 2019 adalah sebesar 72%. Dengan demikian rata-rata 

persentase daya serap anggaran berdasarkan 2 DIPA tersebut adalah 83%. 
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BAB I  

PENDAHULAN 

 

 

1.1 Gambaran Umum 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia sebelumnya adalah Semarang Growth 

Centre (SGC) sebagai pusat pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan 

merupakan bagian unit kerja Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah. Dalam 

perjalanan waktu kemudian SGC berkembang dan kemudian berubah bentuk 

menjadi Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi (BPLPT) dan 

status hukumnya terpisah dengan Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah. Hal tersebut 

dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi (BPLPT). Dengan terbitnya 

Permendiknas tersebut, maka BPLPT telah berdiri secara resmi dan dapat 

beroperasional sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, BPLPT dapat 

membiayai operasional sendiri karena telah mendapatkan anggaran sendiri secara 

mandiri dan dibuktikan dengan terbitnya DIPA BPLPT pada tahun 2012. Dengan 

berdirinya BPLPT secara resmi maka SGC dinyatakan tidak ada lagi. 

BPLPT merupakan lembaga pemerintah baru yang mengelola layanan 

pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus untuk pembentukan perguruan 

tinggi baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. atas mandat yang 

diberikan oleh Mendikbud saat itu. Kepala BPLPT membentuk Tim kerja 

Revitalisasi yang bertugas khusus untuk membentuk politeknik maritim. Tim 

Kerja Revitalisasi dibentuk berdasarkan dengan Keputusan Mendikbud RI Nomor 

931/SEKJ/2012 tanggal 13 April 2012.  

Tim Kerja Revitalisasi ini bekerja dalam rangka penyusunan dan pendirian 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Selanjutnya Tim Revitalisasi ini bertugas 

untuk menyusun semua rencana kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka pendirian 

politeknik maritim sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya tim revitalisasi 

pendirian politeknik maritim menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan 
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dilaksanakan. Kemudian tim revitalisasi melakukan koordinasi dengan berbagai 

pihak dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. 

Tim revitalisasi juga melakukan survei dan studi banding ke berbagai instansi 

terkait untuk melengkapi data dukung sesuai kebutuhan yang akan dirumuskan 

Setelah melakukan berbagai macam kegiatan survey ataupun riset dan studi 

banding, maka tim revitalisasi berhasil menyusun studi kelayakan dan statuta 

politeknik maritim yang merupakan salah satu syarat pendirian perguruan tinggi. 

Selanjutnya studi kelayakan dan statuta dikirimkan ke tingkat kementerian untuk 

dilakukan uji kelayakan. Akhirnya usaha keras Tim Kerja Revitalisasi 

membuahkan hasil dengan berdirinya Politeknik Maritim Negeri Indonesia 

(Polimarin) Semarang, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I. Nomor 62 Tahun 2012 Tanggal 19 September 2012 tentang 

Pendirian Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Dengan berdirinya Polimarin 

maka Tim Kerja Revitalisasi dan Organisasi BPLPT masa tugasnya berakhir yang 

dilandasi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 

2012 yang menyatakan bahwa BPLPT dengan resmi dibubarkan. Adapun tempat 

dan kedudukan Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Lokasi Politeknik Maritim 

Negeri Indonesia masih menyatu dengan lokasi Kantor Kopertis Wilayah VI Jawa 

Tengah di Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Duwur Semarang. 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia (selanjutnya disebut Polimarin) 

merupakan politeknik maritim negeri yang pertama dan satu-satunya saat ini di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang berubah 

numenklatur menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang 

memiliki program studi maritim yaitu : Nautika, Teknika dan Ketatalaksanaan 

Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan (KPN). Perguruan Tinggi di Indonesia 

mengalami dinamika dalam pengembangan dan pertumbuhannya, termasuk 

politeknik sebagai salah satu bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan vokasi. Visi pengembangan Polimarin, sebagai salah satu Politeknik 

Maritim Negeri yang sah menghadapi tantangan berkenaan dengan status 

kedudukannya sebagai Perguruan Tinggi dan pembatasan level jenjang  

pendidikan diploma setinggi-tingginya setara Strata Satu (DIV). Pembatasan ini 
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dipandang tidak sesuai lagi bila ditinjau dari titik tolak pandangan politeknik 

sebagai perguruan tinggi mandiri. 

Polimarin saat ini baru memiliki 4 (empat) program studi: D3 Nautika,D4 

Nautika, D3 Teknika dan D3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan 

(KPN). Jumlah Program studi tersebut akan dikembangkan keprogram Sarjana 

Sains Terapan (Diploma IV). Pengembangan program studi tersebut selain untuk 

peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai tridharma 

perguruan tinggi akan tetapi juga dalam rangka mendukung program presiden 

menjadikan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia yang termaktub dalam 

program Nawacita. 

Selain itu Polimarin juga mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak 

antara lain dengan sesama Perguruan Tinggi Maritim baik negeri maupun swasta, 

sekolah-sekolah pelayaran baik negeri maupun swasta, perusahaan- perusahaan 

pelayaran yang ada di Indonesia serta berbagai pihak lain yang terkait. Polimarin 

juga mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri  antara lain 

dengan Negara Swedia dengan WMU (World Maritime University), Jerman yaitu 

Wismar Applied Science University Germany, Australia dengan AMC (Australia 

Maritime College), Jepang (JICA), Korea, Taiwan (National Kaohsiung First 

University of Science and Technology) dan saat ini sedang menjalin hubungan 

dengan Kanada. Terkait dengan Kanada pada tahun 2019 Polimarin telah 

mengirimkan beberapa dosennya untuk belajar di luar negeri tepatnya di Kanada 

dalam rangka program retooling yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Ristekdikti. Dengan adanya program retooling Kemenristekdikti tersebut sangat 

membantu peningkatan kompetensi dosen terutama dosen pelaut Polimarin. Maka 

diharapkan program retooling dapat diselengarakan secara berkelanjutan untuk 

memberi tempat bagi para dosen yang memiliki kompetensi dibidang kelautan 

yang jumlahnya cukup banyaksehingga mereka semua memiliki kesempatan yang 

sama untuk belajar keluar negeri dengan program retooling Kemenristekdikti 

tersebut. 

Selanjutnya Polimarin telah menandatangani MoU untuk program Double 

Degree dengan Wismar Applied Science University Germany dan Institut 
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Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Program Double Degree ini telah 

direalisasikan pada tahun 2019. 

Dalam waktu dekat ini Polimarin akan melaksanakan pengembangan 2 

(dua) program studi yang telah ada dari Diploma Tiga (DIII) menjadi Sarjana 

Terapan/Diploma Empat (DIV). Pada saat ini program studi Nautika telah 

menambah program nautika diploma empat (DIV) yang telah memasuki tahun 

ketempat. Polimarin dalam waktu dekat berencana akan menambah program studi 

baru pada tahap pertama sebanyak 3 (tiga) program studi baru. Adapun prodi dan 

jurusan yang tersedia di Polimarin seperti terlihat pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1. 1 Jurusan dan program studi di Polimarin 

No Jurusan  Diploma 3 (D3)  Sarjana Sains Terapan 

(SST) 

1 Nautika Nautika Nautika 

2 Teknika Teknik Nautika  

3 Bisnis Maritim Ketatalaksanaan 

Pelayaran Niaga 

dan Kepelabuhan 

 

 

Pola pembelajaran yang dikembangkan oleh Polimarin berdasarkan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan Undang-Undang 

Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, menyatakan bahwa Politeknik sebagai 

penyelenggara pendidikan vokasi, dengan sistem pembelajaran yang terdiri 40% 

teori dan 60% praktek. Selain itu sistem pembelajaran Polimarin juga mengacu 

pada peraturan STCW agar lulusan Polimarin dapat diterima di dunia pelayaran 

internasional. Mengingat prodi Polimarin meluluskan pelaut- pelaut dengan 

pemegang regulasinya adalah Kementerian Perhubungan. Dengan demikian 

peraturan STCW yang mengatur penerapannya adalah Kementerian Perhubungan 

sebagai regulatornya. Peraturan STCW merupakan standar kompetensi kepelautan 

internasional yang diakui seluruh dunia, maka sudah seharusnya Polimarin juga 

membekali mahasiswanya dengan kompetensi kepelautan yang sesuai peraturan 

STCW, Kompetensi kepelautan tersebut diberikan kepada mahasiswa sejak awal 
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masuk kuliah. Pembelajaran kompetensi di Polimarin merupakan practical based 

learning yang mengutamakan pengembangan ketrampilan dan keahlian melalui 

aktifitas praktikum laboratorium navigasi dan engine yang selalu mengikuti 

pengembangan dunia maritim berdasarkan Standard of Training Certifications 

and Wachkeeping for Seaferers (STCW) Amandemen Manila 2010, yaitu standar 

maritim yang diakui dunia pelayaran internasional. Sejauh ini pelayaran 

internasional selalu mengacu pada peraturan International Maritime Organization 

(IMO) yang berpusat di Swedia yang mengatur Regulasi tentang maritim 

internasional yang diakui seluruh dunia. Fasilitas peralatan laboratorium navigasi 

dan enginering terus dikembangkan sesuai perkembangan dunia internasional/ 

STCW dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. 

 

1.2 Dasar Hukum 

Laporan akuntabilitas Politeknik Maritim Negeri Indonesia tahun 2019 

mengacu pada: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Penyusunan Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2012, 

tanggal 19 September 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik 
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Maritim Negeri Indonesia 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi 

Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi. 

10. Rencana Strategis Politeknik Maritim Negeri Indonesia Tahun 2015-2019 

(Revisi). 

 

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia atau yang disingkat menjadi Polimarin 

merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Namun demikian, Sistem 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polimarin masih berdasarkan Permendikbud 

Nomor 62 Tahun 2012 dikarenakan SOTK yang telah ditetapkan tersebut masih 

layak untuk dijalankan mengingat jumlah mahasiswa yang masih belum terlalu 

banyak. Berdasarkan Permendikbud No. 62 Tahun 2012, tanggal 19 September 

2012, Polimarin mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 

sejumlah pengetahuan khusus dibidang kemaritiman. 

 

1.3.1 Kedudukan Polimarin 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 

Tahun 2012, tanggal 19 September 2012 kedudukan Polimarin adalah: 

a. Polimarin merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Menteri Ristekdikti. 

b. Pembinaan Polimarin dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian 

Ristekdikti. 
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1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Polimarin 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 

Tahun 2012, tanggal 19 September 2012 tugas pokok dan fungsi Polimarin adalah 

menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus di 

bidang kemaritiman. Dalam melaksanakan tugasnya, Polimarin 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi; 

b. Pelaksanaan penelitian; 

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 

d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan 

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi yang meliputi: 

 

1.3.3 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 62 

Tahun 2012, struktur organisasi Polimarin seperti tercantum dalam Gambar 1.1. 

Berdasarkan gambar tersebut, Polimarin memiliki organ yang terdiri atas: 

a. Senat; 

b. Direktur; 

1. Direktur dan Wakil Direktur; 

2. Bagian; 

3. Jurusan; 

4. Pusat; 

5. Unit Pelaksana Teknis. 

c. Satuan Pengawasan; 

d. Dewan Penyantun 
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Gambar 1. 1 Struktur organisasi Polimarin 

 

1.4 Permasalahan Utama (Strategy Issued) yang sedang Dihadapi Organisasi 

1. Polimarin belum memiliki lahan kampus sendiri sehingga tidak dapat 

membangun gedung kampus sesuai peraturan perguruan tinggi, yaitu untuk 

politeknik paling sedikit memiliki lahan 10 (sepuluh) hektar. Lahan yang 

ditempati Polimarin saat ini adalah milik Kopertis Wilayah VI yang luasnya 

sangat terbatas, sehingga sangat kurang memadai untuk tempat proses belajar 

mengajar. 

2. Polimarin belum memiliki gedung kampus sendiri. Hal tersebut tentu saja 

akan menghambat pengembangan program studi yang ada. Polimarin sangat 

kesulitan untuk menambah ruang kelas sehingga juga mengalami kesulitan 

untuk menambah program studi dan atau jurusan.  

3. Kekurangan sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik dibidang 
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kemaritiman. 

4. Masa studi yang relatif lama yaitu lebih dari dari 3 tahun untuk prodi Nautika 

dan Teknika. 

5. Sebagian tenaga pendidik (dosen) tetap belum memiliki NIDN. 

6. Jumlah tenaga pendidik (dosen) dengan kualifikasi pendidikan S3 masih 

rendah yaitu hanya berjumlah 1 (satu) orang dari total keseluruhan dosen 

tetap. 

7. Jumlah tenaga pendidik (dosen) tetap yang berkualifikasi Lektor Kepala 

masih rendah yaitu hanya berjumlah 2 (dua) orang dari total keseluruhan 

dosen tetap. 

8. Implementasi sistem penjaminan mutu serta pengelolaan program studi yang 

belum optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh akreditasi institusi yang belum 

terlaksana. 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

2. 1. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Maritim Negeri Indonesia 

(Polimarin) 2015-2019 

Rencana strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 50 Tahun 2017, telah mengalami beberapa perubahan. Kemenristekdikti 

melakukan perubahan-perubahan renstra pada Indikator Kinerja Utama (IKU), 

Sasaran Strategis dan indikator kinerja. Perubahan-perubahan tersebut terjadi 

untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing institusi baik tingkat Eselon I 

maupun Eselon II termasuk perguruan tinggi negeri (PTN) di lingkungan 

Kemenristekdikti. Walaupun perubahan tersebut tidak secara keseluruhan tetapi 

hanya sebagian saja, namun Polimarin juga harus melakukan perubahan renstra, 

untuk menyesuaikan perubahan di tingkat Kemenristekdikti tersebut. Polimarin 

melakukan perubahan renstra juga tidak secara keseluruhan, tetapi dengan 

melakukan penyesuaian IKU, sasaran strategisnya dan beberapa indikator kinerja 

sesuai perubahan Kemenristekdikti dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di 

Polimarin. Dengan dilakukannya penyesuaian perubahan renstra tersebut, maka 

laporan akuntabilitas kinerja Polimarin dapat bersinergi dan menyatu dengan 

laporan Kemenristekdikti. Mengingat laporan akuntabilitas kinerja institusi 

pemerintah Kemenristekdikti adalah merupakan kumpulan laporan seluruh 

institusi dan PTN yang ada di lingkungan Kemenristekdikti menjadi satu kesatuan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tingkat Kemenristekdikti. Dengan 

demikian laporan akuntabilitas kinerja Polimarin selalu berorientasi pada 

Kemenriskdikti. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang 

Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, dan Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional pendidikan Tinggi yang 

mengatur seluruh operasional pendidikan tinggi, termasuk didalamnya mengatur 
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tentang kurikulum program studi, maka kurikulum program studi di Polimarin 

menyesuaikan dengan Permenristekdikti tersebut. Namun demikian, kurikulum 

prodi di Polimarin juga mengacu pada peraturan yang diterapkan oleh 

Kementerian Perhubungan yang terkait dengan STCW Amandemen Manila 2010, 

yang disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Inti Polimarin. 

Kebutuhan tenaga terampil tingkat madya di sektor kemaritiman beberapa 

tahun terakhir ini berkembang cukup pesat di Indonesia. Bidang kemaritiman 

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi cukup signifikan. Salah 

satu kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga di bidang 

kemaritiman maka pada tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

dengan resmi mendirikan Politeknik Maritim Negeri Indonesia yang 

menyelanggarakan pendidikan vokasi di bidang kemaritiman dan ilmu 

pengetahuan lainnya yang saat ini memiliki 3 (tiga) jurusan yaitu Nautika, 

Teknika dan Bisnis Maritim. Polimarin secara khusus menyiapkan tenaga terampil 

tingkat madya di bidang kemaritiman, yang lulusannya memiliki kompetensi, 

berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan bersertifikat internasional. 

Selanjutnya visi, misi, tujuan dan nilai inti dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

2.1.1 Visi 

Visi Politeknik Maritim Negeri Indonesia sebagai berikut: 

“Menjadi Politeknik Maritim Negeri bertaraf internasional, yang menghasilkan 

sumber daya manusia berkarakter, berkompetensi di bidang maritim dan berdaya 

saing global yang berwawasan lingkungan”. 

 

2.1.2 Misi 

Untuk mencapai Visi tersebut Politeknik Maritim Negeri Indonesia 

menetapkan misi : 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi bidang kemaritiman yang 

mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berstandar 

internasional, berkarakter, religius, dan berwawasan lingkungan; 

b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengeetahuan dan 
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teknologi; 

c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk mendukung 

peningkatan pelayanan dan mutu kehidupan masyarakat; dan 

d. Menyelenggarakan uji kompetensi yang berstandar internasional. 

 

2.1.3 Tujuan Strategis 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Polimarin seperti yang dikemukan di 

atas, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah 

dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals). Dalam 

rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi seperti dijelaskan pada bagian 

sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Polimarin 

maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah : 

a. mewujudkan lulusan yang berkompeten di bidangnya dengan kualifikasi 

yang diakui nasional dan internasional; 

b. menyiapkan sumber daya manusia bidang maritim untuk mengembangkan 

potensi maritim negara Indonesia; 

c. menyediakan akses yang luas bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan 

yang berkualitas sebagai salah satu modal pembangunan nasional; 

d. mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan kompetensi dengan 

sertifikat kompetensi yang diakui dunia internasional; dan 

e. mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.1.4 Sasaran Strategis  

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran strategis sesuai 

dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 

2015-2019. Sasaran strategis tersebut adalah: 

1) Sasaran strategis untuk tujuan “mewujudkan lulusan yang berkompeten di 

bidangnya dengan kualifikasi yang diakui nasional dan internasional” adalah : 

“Meningkatkan mutu lulusan Polimarin melalui penyelenggaraan pendidikan 

yang berorientasi keunggulan, berkeadilan dan menjunjung tinggi 
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keberagaman dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan”. 

 

2) Sasaran strategis untuk tujuan “menyiapkan sumber daya manusia bidang 

maritim untuk mengembangkan potensi maritim negara Indonesia” adalah: 

a. Meningkatkan mutu dan kuantitas SDM yang kompeten dan professional. 

b. Meningkatkaan mutu, efektivitas, efisiensi akuntabilitas kinerja layanan 

dan tata kelola institusi. 

c. Meningkatkan peran alumni dalam pengembangan institusi. 

 

3) Sasaran strategis untuk tujuan “Menyediakan akses yang luas bagi 

masyarakat untuk mengikuti pendidikan yang berkualitas sebagai salah satu 

modal pembangunan nasional” adalah: 

“Membuka program pendidikan bagi segenap lapisan masyarakat baik di 

dalam maupun di luar negeri”. 

 

4) Sasaran strategis untuk tujuan “Mengembangkan dan melaksanakan program 

pelatihan kompetensi dengan sertifikat kompetensi yang diakui dunia 

internasional” adalah: 

“Meningkatkan fungsi dan operasional pendidikan dan pelatihan kemaritiman 

melalui UPT Uji Kompetensi dan LSP di tingkat nasional”. 

 

5) Sasaran strategis untuk tujuan “Mengembangkan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan 

kesejahteraan masyarakat” adalah : 

“Meningkatnya mutu, jumlah dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat”. 

 

2. 2. Arah Kebijakan dan Strategi Polimarin  

2.2.1. Arah Kebijakan Polimarin 

Strategi adalah upaya yang sistematis untuk mencapai sasaran dan tujuan 

strategis. Setiap strategi diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan 

komponen sistem tridharma peruguruan tinggi di Polimarin yang meliputi 
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pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Arah kebijakan 

pengembangan Polimarin ke depan harus sejalan dengan upaya peningkatan mutu 

dan penguatan daya saing institusi. 

Arah kebijakan pengembangan Polimarin Tahun 2015-2019 memiliki fokus 

utama berupaya untuk meningkatkan kinerja lembaga sesuai dengan tuntutan visi 

menjadi politeknik bertaraf internasional antara lain sebagai berikut: 

a. Bidang pendidikan, meningkatkan mutu ilmu pengetahuan, relevansi 

pendidikan dan kegiatan mahasiswa yang selaras dengan karakteristik 

Indonesia dan tuntutan internasional secara terpadu dengan kegiatan 

penelitian terapan dan pengabdian kapada masyarakat di bidang kemaritiman. 

b. Bidang penelitian, meningkatkan dan mengembangkan kualitas penelitian 

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga jumlah dan kualitas 

publikasi akanmeningkat,yang mampu memberi kontribusi signifikan 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik kemaritiman dan 

perbaikan kehidupan masyarakat, baik tingkat lokal, regional, nasional dan 

internasional. Pengembangan penelitian dan pengembangan ini dilakukan 

secara terpadu dan selaras dengan pengembangan pendidikan dan pengabdian 

pada masyarakat. 

c. Pengembangan penelitian utama akan mendukung bidang studi melalui bahan 

ajar dan selanjutnya praktik penerapan materi pembelajaran bisa dicari 

solusinya melalui penelitian kembali. Oleh karenanya setiap program studi 

didorong untuk mengimplementasikan peta jalan (roadmap) penelitian secara 

konsisten. 

d. Bidang pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan 

pemanfaatan hasil karya teknologi tepat guna kepada masyarakat. 

e. Meningkatkan daya saing bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, penerbitan dan publikasi ilmiah, studi lanjut dan memberi 

kesempatan seluas-luasnya untuk mengambil joint degree, joint research 

(penelitian bersama), joint publication (publikasi bersama). 

f. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha dan 
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industri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesi kemaritiman. 

g. Menyiapkan lahan dan gedung kampus yang memadai. 

h. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung 

terselenggaranya pembelajaran berbasis informasi teknologi (IT) dan dual 

sistem sehingga meningkatkan kompetensi dan profesi dosen, tenaga 

kependidikan, mahasiswa serta dunia usaha dan industri maritim. 

i. Meningkatkan mutu kelembagaan dan tata kelola politeknik yang efektif, 

efisien, akuntabel dan transparan. 

j. Mengembangkan kapasitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan agar 

dapat memberikan layanan publik yang berkualitas, akademik maupun non-

akademik. 

k. Meningkatkan kapasitas jumlah mahasiswa dan jumlah program studi. 

l. Meningkatkan kompetensi lulusan melalui pengembangan Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) dan Maritime Training Centre (MTC) yang 

berstandar internasional. 

 

2.2.2. Strategi Kebijakan Polimarin 

Berdasarkan arah kebijakan pengembangan Polimarin maka dirumuskan 

beberapa strategi pengembangan Polimarin tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

a. Mengembangkan iklim akademik yang kondusif untuk pelaksanaan 

pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu 

berprestasi di tingkat internasional, regional dan nasional serta mempunyai 

keunggulan komparatif dan kompetitif. 

b. Mengembangkan program studi baru dan memperbaharui program studi 

dan/atau course works yang sudah ada secara terus menerus, sesuai dengan 

tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan 

pembangunan nasional dan persoalan pembangunan daerah. 

c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan yang mampu memberi 

kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik 

kemaritiman dan perbaikan kehidupan masyarakat, baik tingkat lokal, 

regional, nasional dan internasional. Pengembangan penelitian dan 
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pengembangan ini dilakukan secara terpadu dan selaras dengan 

pengembangan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. 

d. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dan berbagai bentuk layanan 

profesional, sebagai sarana penyebarluasan hasil karya dosen, mahasiswa 

terutama yang berkenaan dengan karya teknologi tepat guna untuk membantu 

memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga dapat menjamin 

kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan menuju tercapainya 

kesejahteraan masyarakat secara luas. 

e. Meningkatkan publikasi karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dosen dan 

mahasiswa baik tingkat lokal, regional, nasional dan internasional. Disamping 

diseminasi hasil penelitian, pemrosesan HAKI dan hak paten juga didorong 

dan difasilitasi secara konsisten. 

f. Meningkatkan jaringan kerjasama dalam bidang pendidikan dan kemaritiman, 

penelitian serta publikasi ilmiah secara berkelanjutan dengan perguruan tinggi 

dalam maupun luar negeri, pemerintah daerah lokal, regional dan nasional, 

dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan income generating 

activities (IGA) atau kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keuntungan 

material. 

g. Melakukan penataan kembali sistem, kelembagaan dan sumberdaya (SDM, 

sarana dan prasarana pendidikan, peralatan, perbekalan, bahan, dan dana) 

selaras dengan tuntutan lokal, nasional, regional dan internasional. 

h. Menerapkan penjaminan mutu, pengendalian mutu, budaya mutu, manajemen 

strategis, perencanaan strategis, kepemimpinan transformasional dan tata 

kepemerintahan politeknik yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip 

partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum. 

i. Meningkatkan pemberdayaan fasilitas kampus sebagai upaya menciptakan 

kampus yang nyaman, mendukung suasana belajar bagi sivitas akademika 

Polimarin. 
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2. 3. Perjanjian Kinerja Polimarin Tahun 2019 

Tabel 2. 1 Perjanjian kinerja antara Direktur Polimarin dengan Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019 
 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatkan mutu 

lulusan Polimarin 

melalui 

penyelenggaraan 

pendidikan  yang 

berorientasi 

keunggulan, 

berkeadilan   dan 

menjunjung tinggi 

keberagaman   dan 

pengembangan 

pembinaan 

kemahasiswaan 

Jumlah mahasiswa 

berwirausaha 

10 mahasiswa 

Persentase lulusan 

bersertifikat profesi 

100% 

Persentase prodi terakreditasi 

minimal B 

50% 

Persentase lulusan 

perguruan tinggi yang 

langsung bekerja  

80% 

Jumlah kerjasama dengan 

industri 

10 

Jumlah mahasiswa berprestasi 12 

2 Meningkatkaan 

mutu, efektivitas, 

efisiensi 

akuntabilitas kinerja 

layanan  dan tata 

kelola institusi 

Rangking PT Politeknik 

Nasional 

30 

Akreditasi insitusi B 

3 Meningkatkan mutu 

dan kuantitas SDM 

yang kompeten dan 

professional. 

Persentase dosen politeknik 

yang berasal dari industri 

10 

Persentase dosen 

berkualifikasi S3 

5% 

Persentase dosen dengan 

jabatan lektor kepala 

7,5% 

4 Meningkatnya mutu, 

jumlah dan relevansi 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

Jumlah publikasi nasional 3 

Jumlah publikasi internasional 3 

Jumlah prototipe penelitian 

dan pengembangan (research 

and development/R & D) 

1 

 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia menetapkan perjanjian kinerja dengan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang merupakan 

komitmen, tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

waktu 1 tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan 

khusus ditetapkan perjanjian kinerja antara lain: meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima 



 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA POLIMARIN 2019 

18  

 

amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur 

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. 

Anggaran berdasarkan kegiatan untuk pencapaian rencana kinerja di tahun 

2019, disajikan sebagai berikut : 

 [2642] Penyediaan Dana Bantuan Operasional 

Untuk Perguruan Tinggi Negeri dan  

Bantuan Pendanaan PTN-BH 

Rp. 6.015.015.000 

[5741] Dukungan Manajemen PTN/Kopertis Rp. 6.153.055.000 

[5742] Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan 

Tinggi 

Rp. 7.333.518.000 

[5697] Pengembangan Kelembagaan Perguruan 

Tinggi 

Rp. 68.575.330.000 

 TOTAL Rp.  88.076.918.000 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Polimarin 

dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019, terdapat 14 

indikator kinerja yang diperjanjikan untuk dilaksanakan pada tahun tersebut. 

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2019 dituangkan 

dalam pengukuran kinerja Polimarin tahun 2019 pada Lampiran 1. Berdasarkan 

formulir tersebut analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran dilakukan secara 

rinci, terstruktur dan sistematis menurut urutan penomoran sasaran strategis 

renstra Polimarin 2015-2019. 

 

3.1.1 Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke-1 : Meningkatkan 

mutu lulusan Polimarin melalui penyelenggaraan pendidikan yang 

berorientasi keunggulan, berkeadilan dan menjunjung tinggi 

keberagaman dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan. 

 

Pada sasaran strategis ke-1, ada 6 indikator kinerja yang diperjanjikan 

dengan jumlah yang tidak tercapai sebanyak 3 indikator dan 3 indikator yang 

melampaui target seperti yang disajikan pada Tabel 3.1. 

 

a. Jumlah Mahasiswa Berwirausaha 

Menurut Hisrich et al. (2008), kewirausahaan adalah proses penciptaan 

sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, 

menanggung resiko keuangan, fisik serta resiko sosial yang mengiringi, menerima 

imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi. 

Kemampuan berwirausaha menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki 

oleh para mahasiswa dan lulusan Pendidikan Tinggi. Semangat dan jiwa 

kewirausahaan mahasiswa perlu dikembangan karena dapat meningkatkan daya 
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saing bangsa. Pembinaan kewirausahaan juga diharapkan dapat mengubah pola 

pikir lulusan perguruan tinggi dari pencari kerja (job seeker) menjadi pencipta 

lapangan pekerjaan (job creator). 

 

Tabel 3. 1 Capaian indikator kinerja sasaran strategis ke-1 

No. Indikator 

Realisasi 

2015 2016 2017 2018 
2019 

Target Realisasi % Capaian 

1 

Jumlah 

mahasiswa 

berwirausaha 

- - - - 10 0 0% 

2 

Persentase 

lulusan 

bersertifikat 

kompetensi 

- - - 58% 100% 81,5% 81,5% 

3 

Persentase 

prodi 

terakreditasi 

minimal B 

- - - - 50% 75% 150% 

4 

Persentase 

lulusan 

perguruan 

tinggi yang 

langsung 

bekerja 

- - - 50% 80% 50% 62,5% 

5 

Jumlah 

kerjasama 

dengan 

industri 

- - - 10 10 18 180% 

6 

Jumlah 

mahasiswa 

berprestasi 

- - 5 12 12 14 117% 

 

Jumlah mahasiswa yang berwirausaha merupakan indikator untuk mengukur 

minat dan jiwa mahasiswa dalam berwirausaha. Minat dan jiwa berwirausaha 

ditandai dengan: 

a) Mengikuti mata kuliah kewirausahaan 

b) Mengikuti diklat kewirausahaan 

c) Memperoleh dana hibah berwirausaha dari berbagai pihak 
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d) Mengikuti start up secara mandiri 

e) Mengikuti ekspo kewirausahaan. 

 

Tabel 3. 2 Capaian jumlah mahasiswa berwirausaha 

Indikator 2019  2015 - 2019 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

% Capaian 

Jumlah 

mahasiswa 

berwirausaha 

 

10 

 

0 

 

0% 

 

10 

 

0 

 

0% 

 

Pada tahun 2019 ditetapkan target jumlah mahasiswa berwirausaha adalah 

10 orang dan terealisasi sebesar 0 orang sehingga persentase capaian adalah 

sebesar 0% hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.2. Jika dibandingkan dengan target 

yang ditetapkan pada periode akhir renstra tahun 2019 yaitu sebesar 10, capaian 

jumlah mahasiswa yang berwirausaha tahun 2019 belum memenuhi target yang 

ditetapkan yaitu hanya mencapai sebesar 0%.  

Beberapa penyebab ketidaktercapainya wirausahawan dikalangan 

mahasiswa antara lain: 

1. Pola pikir mahasiswa yang masih berorientasi pada employee minded dan 

belum mengarah pada jiwa wirausaha (enterpreneur); 

2. Keterbatasan modal usaha untuk berwirausaha; 

3. Kurangnya pemahaman terhadap bidang usaha yang dikembangkan; 

4. Infrastruktur untuk mengembangkan dan memasarkan produk/jasa wirausaha. 

 

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain: 

1. Sosialisasi dan promosi sukses berwirausaha baik melalui kegiatan 

perkuliahan pada mata kuliah Kewirausahaan, seminar maupun workshop; 

2. Pendampingan penulisan proposal usaha yang diselenggarakan oleh 

Kemenristekdikti melalui Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) 

berwirausaha dan lembaga lainnya; 

3. Pelatihan dan pembimbingan berwirausaha secara berkelanjutan; 

4. Pengembangan infrastruktur yang menunjang wirausaha. 
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Gambar 3. 1 Kegiatan ekspo kewirausahaan yang diselenggarakan oleh prodi  

Nautika tahun 2019 

 

Kegiatan yang telah dilakukan Polimarin dalam rangka meningkatkan 

jumlah mahasiswa yang berwirausaha adalah: 

• Nautical Enterpreneur Practice 2019 

Nautical Enterpreneur Practice 2019 adalah sebuah kegiatan yang 

diselenggarakan dengan konsep special event "Bazaar” di gedung Asrama Putri 

Kampus Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Para Mahasiswa Nautika 

Semester V yang sedang mengambil mata kuliah Kewirausahaan langsung 

terlibat dari mulai menyusun ide, mengelola, memperkirakan modal sampai 

membuat rencana penjualan produk mereka. Target pasar / pembeli bazaar ini 

adalah stakeholder internal Polimarin yaitu dosen, karyawan dan mahasiswa 

Polimarin. Acara bazaar terselenggara dengan sukses semua produk yang di 

jual per stan (kelompok) sold out/habis, mendapatkan laba dan pembeli puas 
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dengan produk juga pelayanan penjual. Acara Bazaar juga dikemas  kreatif 

oleh mahasiswa Nautika seperti Lomba Menulis Entrpreneurship Quotes, Best 

Service, Best Business, Stan Creative and Best Kinds Spender Product, 

Doorprize and Entertaining. Acara ini juga sangat diapresiasi oleh Direktur 

Polimarin, Dr. Sri Tutie Rahayu, M.Si. mengatakan bahwa Praktek 

Kewirausahaan ini adalah embrio yang harus di lanjutkan dan dilaksanakan 

berkala untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan generasi muda milenial 

mahasiswa Polimarin supaya dapat memanfaatkan peluang usaha yang 

mendapatkan keuntungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 

November 2019 dengan total peserta pada kegiatan ini adalah 300 orang. 

 

b. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 

Lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi merupakan salah satu indikator 

yang digunakan untuk menilai kualitas lulusan sebuah perguruan tinggi. Hal ini 

sejalan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 

44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdapat dalam 

pasal 4 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan salah satunya terdiri dari 

standar kompetensi lulusan. Selain itu, pasal 5 ayat 1 menyatakan, standar 

kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan 

dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 

Disisi lain, Polimarin merupakan pendidikan vokasi maritim yang 

menghasilkan output lulusan seorang ahli madya nautika dan teknika yang akan 

berprofesi sebagai pelaut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan pasal 2, setiap pelaut yang bekerja pada 

kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai, dan danau harus mempunyai 

kualitfikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam peraturan 

pemerintah ini. Oleh karena itu, sertifikat kompetensi dan profesi merupakan 

sertifikat yang sangat penting bagi lulusan nautika dan teknika untuk memenuhi 

kompetensi pelaut sebagai pelaut yang bekerja pada kapal niaga. 
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Tabel 3. 3 Capaian persentase mahasiswa bersertifikat kompetensi dan profesi 

Indikator 2019 2015-2019 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

% 

Capaian 

Persentase 

mahasiswa 

bersertifikat 

kompetensi 

 

100% 

 

81,5% 

 

81,5% 

 

100% 

 

81,5% 

 

81,5% 

 

Berdasarkan Tabel 3.3, tahun 2019 ditetapkan target persentase mahasiswa 

bersertifikat kompetensi sebesar 100% dan terealisasi sebesar 81,5% sehingga 

persentase capaian adalah sebesar 81,5%. Jika dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan pada periode akhir renstra tahun 2019 yaitu sebesar 100%, capaian 

persentase mahasiswa bersertifikat kompetensi pada tahun 2019 belum memenuhi  

target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. 

 

Tabel 3. 4 Data sertifikat kompetensi mahasiswa lulus tahun 2019 berdasarkan 

program studi 
 

 

No 

 

Program Studi 

Pencapaian (%) 

Profesi  

Mahasiswa Lulus 

Kompetensi 

Mahasiswa 

1 Nautika Diploma III 100% 81% 

2 Teknika Diploma III 100% 45% 

3 Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan 

Kepelabuhan Diploma III 

100% - 

Rata-rata sertifikat per kompetensi dan profesi 

mahasiswa lulus tahun 2019 

100% 63% 

Rata-rata sertifikat kompetensi dan profesi 

mahasiswa lulus tahun 2019 

81,5% 

 

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa capaian atas sertifikat kompetensi 

mahasiswa lulus tahun 2019 adalah Program Studi DIII Nautika adalah 100%, 

DIII Teknika 100% dan DIII Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan 

adalah 100%. Rata-rata Sertifikat Kompetensi Mahasiswa Lulus Tahun 2019 

adalah 100%, hal ini menandakan telah memenuhi target yang telah ditetapkan 

yaitu 100%. 

Tabel 3.5 memperlihatkan bahwa capaian atas sertifikat profesi mahasiswa 

lulus tahun 2019 adalah Program Studi DIII Nautika adalah 81%, DIII Teknika 
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45%. Rata-rata sertifikat kompetensi mahasiswa lulus tahun 2019 adalah 63%, hal 

ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. 

 

Tabel 3. 5 Daftar realisasi mahasiswa lulus ujian kompetensi bagi mahasiswa  

lulus Tahun 2019 ujian pasca prala 
 

No. Prodi 
Jumlah Mhs yg 

Mengikuti  Ujian 
Jumlah yg Lulus % Capaian 

1 Teknika 38 17 45% 

2 Nautika 31 25 81% 

       

  Rata-rata   63% 

 

Tabel 3.3 menunjukkan ketidaktercapaian target sertifikat kompetensi dan 

profesi mahasiswa Polimarin. Ketidaktercapaian indikator ini disebabkan oleh 

rendahnya nilai kelulusan profesi pelaut. Rendahnya nilai kelulusan dikarenakan 

beberapa hal yaitu: 

1. Tingkat kesulitan soal ujian yang relatif tinggi karena berstandar internasional 

dan berbahasa Inggris; 

2. Sistem ujian menggunakan metode CAT atau Computer Assisted Test; 

3. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi sebagai 

persyaratan mengikuti ujian.  

 

Adapun upaya yang dilakukan Polimarin untuk meningkatkan persentase 

lulusan bersertifikat adalah  

1. Melakukan penyesuaian materi yang dipelajari dengan soal-soal ujian; 

2. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa Polimarin.  

3. Membatu pengurusan dokumen adminitrasi persyaratan ujian sertifikasi dan 

profesi melalui bagian Prada/Prala Polimarin. 

 

Kegiatan yang telah dilakukan Polimarin untuk meningkatkan persentase 

mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi dan profesi adalah: 

1. English Dormitory bagi Mahasiswa Polimarin; 

English dormitory adalah kegiatan pembelajaran berbahasa Inggris bagi 
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mahasiswa polimarin semester 1-4 yang dilaksanakan di asrama. Kegiatan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aktif berbahasa inggris bagi 

mahasiswa baik tulis maupun lisan. Kegiatan dilaksanakan diluar jam 

perkuliahan. Setiap hari senin-kamis jam 19.00-21.00. Peserta nya mahasiswa 

semester 1-4 atau yang tinggal di asrama. Metode pembelajaran dengan cara 

ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan. Peserta adalah 

seluruh mahasiswa Polimarin yang masih tinggal di asrama Polimarin. 

 

2. Diklat Asesor Kompetensi dan Pelaksanaan Asesmen Calon Asesor; 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia 

(SDM) asesor melalui kegiatan pelatihan upgrading perangkat asesemen dan 

perpanjangan sertifat aseseor. Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 21 

orang yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Mei 2019. 

 

3. Diklat Asesor Pengembangan Skema Tempat Uji Kompetensi; 

Manajemen pergudangan (warehousing) merupakan kunci penting dalam 

mendukung lancarnya operasi perusahaan. Salah satu tujuan dari pengelolaan 

pergudangan dan persediaan barang adalah untuk meningkatkan pelayanan 

bagi pengguna, meningkatkan efisiensi waktu pelayanan dan mengoptimalkan 

pemakaian fasilitas warehouse. Pengelolaan yang baik memerlukan 

pemahaman tentang peran dan fungsi manajemen pergudangan dan 

persediaan barang, proses dan prosedur kerja yang efektif dan efisien serta 

pemahaman tentang metode-metode up to date yang digunakan oleh 

manajemen pergudangan dan persediaan barang yang modern dengan 

dilengkapi pengelolaan sistem informasi. Berangkat dari tujuan itu Pelatihan 

Berbasis Kompetensi dan Uji Kompetensi Bidang Logistik, Skema : Logistics 

Administrative Officer (LAO) diorientasikan bagi mereka yang berkecimpung 

selaku staf di perusahaan pergudangan dan bagi personal yang 

mengembangkan sistem kerja dan sumber daya manusia. Jumlah peserta 

dalam kegiatan ini adalah 18 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga 

tahap: 
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1. Pelatihan 

Hari : Senin s.d Rabu (3 hari) 

Tanggal : 15 – 27 November 2019 

Waktu : 09.00 – 16.00 wib 

Tempat : Hotel Grasia, Jl. Letnan Jenderal S. Parman No.29, 

Gajahmungkur, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, 

Jawa Tengah 50231 

2. Kunjungan Gudang 

   

Hari : Kamis 

Tanggal : 28 November 2019 

Waktu : 09.00 – 11.00 

Tempat : PT. Ritra Logistics, Jl. Kawasan Cipta 5, Bandarharjo, Kec. 

Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50175 

3. Uji Kompetensi 

Hari : Jum’at 

Tanggal : 29 November 2019 

Waktu : 08.00 – 17.00 

Tempat : TUK LKP LOGIN, Jl. Lamongan Raya 61, Kel. Bendan 

Ngisor, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 

50233 

 

4. Peningkatan Kompetensi dan Asesmen Bahasa Inggris bagi Dosen dan 

Mahasiswa dengan Standar Internasional; 

Merupakan kegiatan kursus dan pelatihan bahasa Inggris  yang terselenggara 

atas kerjasama antara Polimarin dengan Cambridge University melalui Briton 

International English School. 

 

5. Training / Sertifikasi International Safety Management Code (ISM Code) 

International Safety Management Code (ISM Code) adalah standar 

internasional manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal serta upaya 

pencegahan atau pengendalian pencemaran lingkungan. Sesuai dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal
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kesadaran terhadap pentingnya faktor manusia dan perlunya peningkatan 

manajemen operasional kapal dalam mencegah 

terjadinya kecelakaan kapal, manusia, muatan barang atau cargo dan harta 

benda serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, 

maka IMO mengeluarkan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal & 

perlindungan lingkungan laut yang dikenal dengan peraturan International 

Safety Management (ISM Code) yang juga dikonsolidasikan dalam SOLAS 

Convention. Oleh karena itu sertifikat ISM Code sangat diperlukan karena 

sertfikat ini dapat diartikan sebagai suatu lisensi untuk menjadi Ship 

Operator.Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 September 

2019 dengan total peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari mahasiswa 

semester 3 pada prodi KPN, Nautika dan Teknika. 

 

6. Training / Sertifikasi Basic Safety Training (BST) 

Basic safety training (BST) adalah pelatihan dasar keselamatan untuk 

mengantisipasi adanya situasi berbahaya diatas kapal. Sertifikat yang 

diperoleh dari pelatihan merupakan sertifikat wajib yang harus dimiliki 

mahasiswa Polimarin yang digunakan sebagai salah satu persyaratan utama 

untuk mendapatkan buku pelaut. Peserta pada kegiatan ini adalah seluruh 

mahasiswa prodi KPN, teknika dan nautika. 

 

7. Training / Sertifikasi Bridge Simulator  

Pelatihan untuk mempersiapkan keselamatan navigasi yang diarahkan oleh 

nahkoda dan didukung oleh kru kapal. Pelatihan ini wajib diikuti oleh 

mahasiswa prodi nautika. 

 

8. Training / Sertifikasi Engine Simulator 

Pelatihan untuk mempersiapkan keselamatan kamar mesin yang dilakukan 

oleh kepala kamar mesin dan didukung oleh kru kapal. Pelatihan ini wajib 

diikuti oleh mahasiswa prodi teknika. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Maritim_Internasional
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9. Training / Sertifikasi Medical First Aid (MEFA) 

Pelatihan cara melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan 

Pelatihan ini wajib diikuti oleh mahasiswa prodi nautika dan teknika. 

 

10. Training / Sertifikasi Medical Care (MC) 

Pelatihan dasar cara penggunaan alat-alat kesehatan untuk menangani dan 

merawat pasien. Pelatihan ini wajib diikuti oleh mahasiswa prodi nautika dan 

teknika. 

 

11. Training / Sertifikasi RADAR / ARPA 

Training merupakan training tentang pengetahuan dan pelatihan cara 

menggunakan radar atau alat pendeteksi objek/bahaya di sekitar kapal dan 

cara mengolah data hasil dari tangkapan radar. Training ini wajib diikuti oleh 

mahasiwa prodi Nautika Polimarin.  

 

12. Spritual English Training bagi Mahasiswa 

13. Training dan Sertifikasi Voyage Estimate bahi Mahasiswa Prodi KPN 

Training Voyage Estimate (VE) merupakan training yang bertujuan untuk 

menghitung estimasi biaya proposed voyage charter. Proposed voyage 

charter terdiri dari operating costs (crew cost, repairs and maintenance, 

insurance, stores, lubes etc) dan voyage costs (bunker, port dues, dock dues, 

canal tolls etc). Peserta pada kegiatan ini adalah mahasiswa prodi KPN 

angkatan 7 sebanyak 38 orang yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 

Desember 2019. 

 

14. Training dan Sertifikasi Istow Cargo Handling (CHS) bagi Mahasiswa Prodi 

KPN. 

Training Istow cargo handling simulator (ISTOW CHS) merupakan training 

tentang penataan peti kemas di atas kapal. Kegiatan penataan peti kemas ini 

meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan bongkar-muat di pelabuhan 

dan saat kapal berlayar. Selain itu, training ini juga tentang perencanaan dan 

pelaksanaan angkutan laut, sejak akuisisi muatan, penentuan rute dan 
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penjadwalan hingga chartering. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 

Desember 2019 dengan total peserta sebanyak 38 peserta mahasiswa dari 

prodi KPN angkatan 7. 
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Tabel 3. 6 Jumlah capaian sertifikat profesi mahasiswa tahun 2019 

 

 

 

N 

o 

 

 

 

Nama 

Mahasiswa 

Sertifikat Profesi  

 

BST 

 

MEFA 

 

RADAR ARPHA 

 

Simulator 

Rata- 

Rata 

Capaian 

Target Realisasi Capai an Target Realisasi % 

Capa ian 

 

Target Realisasi % 

Capai an  

Target Realisasi % 

Capaian  

 

1 DIII 

Nautika 

31 31 100% 31 31 100% 31 31 100% 31 31 100% 100% 

2 DIII 

Teknika 

38 38 100% 38 38 100% 38 38 100% 38 38 100% 100% 

 

 

3 

DIII 

Ketatalaks 

anaan 

Pelayaran 

Niaga dan 

Kepelabu 

han 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

100% 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

100% 

Rata-Rata Per 

sertifikat 

kompetensi 

   

100% 

   

100% 

   

100% 

   

100% 

 

100% 

Rata-Rata sertifikat 

kompetensi 

 

100% 
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c. Persentase prodi terakreditasi minimal B 

Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran 

yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis 

pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi. Sebagai 

kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, UU Dikti mengamanatkan bahwa 

program studi dapat diselenggarakan atas izin menteri bila telah memenuhi 

persyaratan minimum akreditasi dan wajib diakreditasi ulang saat jangka waktu 

akreditasinya berakhir. 

Salah satu penilaian mutu perguruan tinggi adalah peringkat akreditasi 

setiap program studi yang ada di PT bersangkutan. Peringkat akreditasi program 

studi mencerminkan kualitas sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi 

kewajiban Polimarin untuk meningkatkan akreditasi prodi yang dimilikinya. 

Upaya berkelanjutan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas program 

studi dan perguruan tinggi yang memegang peranan penting sebagai komponen 

utama dalam sistem pembelajaran pada suatu perguruan tinggi.  

Jumlah Prodi terakreditasi unggul merupakan indikator untuk mengukur 

kinerja program studi yang telah terakreditasi minimal B dan telah memenuhi 

standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 

lainnya dengan merujuk pada standar nasional Pendidikan Tinggi. Kriteria prodi 

unggul adalah Prodi tersebut sudah mendapatkan akreditasi “baik” dan “sangat 

baik” dari BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri. Hal itu berarti bahwa 

Standar Mutu Perguruan Tinggi tersebut sudah dapat melampaui Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

 

Tabel 3. 7 Capaian persentase prodi terakreditasi minimal B 

Indikator 2019 2015 - 2019 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

%Capaian 

Persentase 

prodi 

terakreditasi 

minimal B 

 

50% 

 

75% 

 

150% 

 

50% 

 

75% 

 

150% 
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Berdasarkan Tabel 3.7, capaian kinerja persentase prodi terakreditasi 

minimal B pada tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan. Target yang 

ditetapkan sebesar 50% dan terealisasi 75%. Jika dibandingkan dengan tahun 

2018 yang realisasinya 0%, maka pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan. Dalam rencana strategis 2015 – 2019, target pada akhir periode 

renstra untuk jumlah prodi yang terakreditasi B adalah 50%, maka hingga akhir 

tahun 2019 target untuk prodi terakreditasi minimal B terealisasi sebesar 150%. 

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan 

yang telah dilakukan Polimarin yaitu: 

1. Penyusunan borang akreditasi dan evaluasi diri Prodi D3 KPN, D3 Teknika 

dan D3 Nautika; 

2. Visitasi dan assesment dari BAN-PT terhadap prodi D3 KPN, D3 Teknika 

dan D3 Nautika. 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Polimarin selanjutnya terkait dengan telah 

tercapainya indikator ini adalah: 

1. Program pembinaan peningkatan akreditasi. 

2. Melakukan evaluasi proses belajar mengajar dalam rangka peningkatan 

akreditasi dan pemutakhiran data evaluasi diri prodi. 

 

 

Gambar 3. 2 Foto sertifikat akreditasi prodi D3 KPN 
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Gambar 3. 3 Foto sertifikat akreditasi prodi D3 Nautika 

 

 

Gambar 3. 4 Foto sertifikat akreditasi prodi D3 Teknika 

 

Walaupun capaian indikator perolehan akreditasi telah melampaui standar 

namun pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala. Beberapa kendala 

yang dihadapi adalah: 

1. Implementasi sistem penjamin mutu internal di Polimarin belum optimal; 

2. Keterbatasan sumber dana dalam pemenuhan standar operasional 

penyelenggaraan prodi; 

3. Keterbatasan dalam implementasi sistem penjamin mutu internal di 
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Polimarin. 

4. Komitmen sumber daya manusia (SDM) rendah;  

 

Upaya yang dilakukan Polimarin dalam mengatasi kendala yang terjadi 

adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan program pembinaan (pendampingan) asesor eksternal yang 

terdekat dengan Polimarin misal dari Universitas Diponegoro yang diarahkan 

untuk membangun dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) di Polimarin atau program studi melalui workshop atau 

bimbingan teknis (bimtek) dan kick off pelaksanaan akreditasi;  

2. Memfasilitasi para pemangku kepentingan misal SDM yang berada di Pusat 

Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Pendidikan dan program 

studi untuk mengikuti sosialisasi, workshop, pelatihan dan atau bimbingan 

teknis pelaksanan sistem penjamin mutu internal (SPMI) yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar terinspirasi praktik 

dari perguruan tinggi lainnya dan melaksanakannya di Polimarin; 

3. Mendorong sivitas akademika Polimarin untuk melaksanakan komitmen 

pelaksanaan budaya mutu. 

 

Kegiatan yang telah dilakukan Polimarin untuk meningkatkan akreditasi 

program studi yang ada di Polimarin adalah: 

1. Audit Internal Sistem Penjamin Mutu Polimarin 

Audit internal sistem penjamin mutu merupakan upaya evaluasi kinerja yang 

dilakukan pihak internal institusi untuk memonitor dan mengukur kesesuaian 

penerapan dan kinerja sistem manajemen mutunya. Kegiatan ini dilakukan 

dengan cara melakukan evaluasi terhadap organisasi, sistem, proses atau 

produk yang dihasilkan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga bahwa standar 

yang telah ditetapkan selalu diikuti sehingga mutu pelayanan tetap terjaga. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23-24 Mei 2019 tetapi pada 

pelaksanaannya di lapangan merupakan kesepakatan antara auditor dan 



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA POLIMARIN 2019 

36  

 

auditee. Adapun auditornya adalah Dr. Sri Tutie Rahayu, M.Si., Ario 

Hendartono, ANT II., S.Pd., M.Pd., Nanang Indradi, M.M., Agung Saputra, 

ANT I, Nurita Widianti, S.Psi., M.Psi., Christine Widilestari, S.E., M.Si., 

Dra. Masriah, M.Si., Warseno, S.Kom., Fitri Suprapti, S.St., M.Si., Endra 

Winarni, S.E., M.M. dan Juwarlan, M.Mar. 

 

2. Surveilannce ISO 

Surveillance atau audit tahunan merupakan upaya pengawasan yang 

dilakukan institusi penerbit sertifikat pengakuan atau ijin pelaksanaan 

kegiatan terhadap institusi penerima sertifikat. Kegiatan ini dilakukan dengan 

cara melakukan evaluasi terhadap organisasi, sistem, proses atau produk yang 

dihasilkan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga bahwa standar yang telah 

ditetapkan selalu diikuti sehingga mutu pelayanan tetap terjaga. Politeknik 

Maritim Negeri Indonesia sampai saat ini tersertifikasi ISO 9001 : 2015 dari 

United Registrar of System (URS) untuk Sistem Manajemen Mutu. Sertifikat 

tersebut  diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2014 dengan nomer 

64917/0001/UK/En dan akan berakhir 10 Agustus 2020. Kegiatan ini 

diauditori oleh Meriance Kasenda, Noviana Ika Setyaningrum dan Maria 

Bernadetha Aditya Miranti yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2019. 

 

3. Akreditasi BAN-PT Institusi/Prodi 

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan borang akreditasi prodi D4 

Nautika yang berguna untuk mendukung renstra Polimarin tahun 2015 – 

2019. Borang akreditasi digunakan sebagai salah satu persyaratan 

administrasi untuk assesment akreditasi prodi yang dilakukan oleh BAN-PT.  

 

d. Persentase lulusan yang langsung bekerja  

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan tinggi adalah dengan melihat 

jumlah mahasiswa lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja. Oleh karena 

itu, Polimarin berusaha untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan 

siap berkiprah dalam pembangunan. Daya saing lulusan ditunjukkan melalui masa 
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tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, keberhasilan lulusan berkompetisi dalam 

seleksi dan gaji yang diperoleh. Relevansi (kesesuaian) pendidikan lulusan ini 

ditunjukkan melalui profil pekerjaan (macam dan tempat pekerjaan), relevansi 

pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, manfaat mata kuliah yang diprogram 

dalam pekerjaan, saran lulusan untuk perbaikan kompetensi lulusan. Selain itu, 

relevansi pendidikan juga ditunjukkan melalui pendapat pengguna lulusan tentang 

kepuasan pengguna lulusan, kompetensi lulusan dan saran lulusan untuk 

perbaikan kompetensi lulusan. 

Oleh karena itu, Polimarin menjadikan persentase lulusan yang langsung 

bekerja menjadi salah satu indikator kinerja untuk mengukur tingkat penyerapan 

dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Dalam rangka menunjang 

pelaksanaan program penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja, sangat 

diperlukan data lulusan agar Polimarin dapat lebih mempersiapkan calon 

lulusannya untuk bersaing di pasar kerja yang kompetitif. Sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap masyarakat, perlu dilakukan pelacakan para lulusan 

untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang didapat memudahkan 

lulusan dalam mendapatkan pekerjaan. 

Seberapa besar lulusan Polimarin mampu berkiprah dalam pembangunan 

sesuai relevansi pendidikannya dapat dilakukan upaya penelusuran terhadap 

lulusannya (Tracer Study). Tracer study merupakan pendekatan yang 

memungkinkan Polimarin memperoleh informasi tentang kekurangan yang 

mungkin terjadi dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran dan dapat 

merupakan dasar untuk perencanaan aktivitas untuk penyempurnaan di masa 

mendatang. Hasil tracer study dapat digunakan perguruan tinggi untuk 

mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan terhadap anak 

didiknya. Bahkan dalam program hibah kompetisi maupun akreditasi selalu 

mempersyaratkan adanya data hasil tracer study tersebut melalui parameter masa 

tunggu lulusan, persen lulusan yang sudah bekerja dan penghasilan pertama yang 

diperoleh. 

Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan 

paling cepat dua tahun setelah lulus. Tracer study yang dilakukan dalam 
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menghitung masa tunggu lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan 

pertama. Kegiatan penelusuran alumni juga untuk mengetahui daya serap dunia 

kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. 

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 target persentase lulusan 

yang langsung bekerja sebesar 80%, sementara realisasinya baru sebesar 50%, 

dengan persentase capaian tahun 2019 sebesar 62,5%. Dalam rencana strategis 

2015-2019, target di akhir periode perencanaan jangka menengah untuk 

persentase lulusan yang langsung bekerja sebesar 80%, dengan demikian capaian 

kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan target pada periode akhir renstra tahun 

2019 adalah sebesar 62,5%. 

 

Tabel 3. 8 Capaian persentase lulusan yang langsung bekerja 

Indikator 2019 2015 - 2019 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

%Capaian 

Persentase 

lulusan yang 

langsung 

bekerja  

 

80% 

 

50% 

 

62,5% 

 

50% 

 

50% 

 

62,5% 

  

Rendahnya tingkat serapan lulusan pada dunia kerja disebabkan oleh 

beberapa hal: 

1. Rendahnya informasi lowongan kerja yang diterima oleh lulusan; 

2. Lulusan belum secara maksimal dikenal di masyarakat khususnya pada 

pengguna lulusan; 

3. Rendahnya kompetensi lulusan dibandingkan lembaga pendidikan lainnya; 

  

Berdasarkan analisa penyebab rendahnya persentase lulusan yang langsung 

bekerja maka upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan jumlah persentase 

serapan adalah: 

1. Memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan kepada calon lulusan 
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Polimarin atau lulusan Polimarin melalui unit Prada/Prala, media sosial dan 

lain sebagainya; 

2. Meningkatkan kualitas komunikasi dengan pihak pengguna (industri) melalui 

kerjasama dengan industri, pemberdayaan ikatan alumni di lapangan dan 

terus menerus menigkatkan pencitraan yang baik dimasyarakat melalui 

peningkatan kualitas sosialisasi dan publikasi; 

3. Meningkatkan kompetensi hardskill dan softskill lulusan.  

4. Revitalisasi kurikulum sesuai dengan tuntutan dunia industri. 

5. Menambah jumlah dosen industri baik pada mata kuliah teori maupun 

praktek. 

 

Kegiatan yang telah dilakukan Polimarin dalam rangka meningkatkan 

persentase lulusan yang langsung bekerja adalah: 

a) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik & Kependidikan melalui pelatihan 

AA/Pekerti 

Staf pengajar yang bertugas mengajar di kalangan Perguruan Tinggi, 

termasuk Polimarin pada umumnya belum memiliki bekal formal dalam hal 

metodologi mengajar. Mereka adalah para lulusan universitas yang 

menguasai bidang ilmu masing-masing, namun tidak cukup menguasai 

ketrampilan menstransfer ilmu tersebut pada mahasiswa. Oleh karena itu 

telah dikembangkan program kegiatan: Appliec Approach dan Pengembagnan 

Keterampilan Dasar Teknik Instruktional atau yang lebih dikenal dengan 

singkatan : PEKERTI, guna meningkatkan kemampuan dosen muda dalam 

mengelola proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Kegiatan 

PEKERTI dengan tujuan: memberikan pengertian dan ketrampilan dasar 

dalam berbagai aspek proses belajar mengajar, memberikan pengertian dan 

ketrampilan dalam manajemen atau pengelolaan kelas secara efektif dan 

efisien, dan memberikan kesempatan latihan atau praktik mengajar dalam 

progam Micro Teaching. 
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b) Workshop Penyusunan RPS dan Kurikulum Prodi KPN, Nautika & KPN 

Pada dasarnya setiap penyelenggara pendidikan memiliki sistem yang 

terencana untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu agar kualitas dapat 

tercapai sehingga mudah terserap di dunia kerja, maka penyelenggara 

pendidikan menetapkan suatu kurikulum. Berdasarkan Kepmendiknas No. 

232/U/2000, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan 

penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar perguruan tinggi. Pelaksanaan kurikulum diwujudkan dalam bentuk 

rincian mata kuliah ataupun blok mata kuliah berdasarkan IPTEKS (Ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni), program studi, silabus (bahan ajar), 

rancangan pembelajaran (RPS), dan sistem evaluasi. Oleh karena itu 

Polimarin melaksanakan kegiatan penyusunan kurikulum dan RPS prodi 

KPN, Nautika dan Teknika. 

 

c) Lokakarya Pengembangan bahan Ajar Prodi Teknika 

Proses pembelajaran di Polimarin diselenggarakan dengan metode tatap 

muka, tugas, dan praktik. Kualitas proses pembelajaran di kelas dan 

laboratorium dipengaruhi oleh pengajar, mahasiswa, dan alat-alat 

pembelajaran ditambah pentingnya bahan ajar. Dengan dikembangkan dan 

disusunnya bahan ajar dapat meningkatkan kualitas lulusan sehingga lulusan 

dengan mudah terserap di dunia kerja. Kegiatan yang diselenggarakan pada 

tanggal 27 Desember 2019 diikuti oleh dosen-dosen prodi Teknika. 

 

d) Lokakarya Pengembangan bahan Ajar Prodi KPN 

Proses pembelajaran di Polimarin diselenggarakan dengan metode tatap 

muka, tugas, dan praktik. Kualitas proses pembelajaran di kelas dan 

laboratorium dipengaruhi oleh pengajar, mahasiswa, dan alat-alat 

pembelajaran ditambah pentingnya bahan ajar. Dengan dikembangkan dan 

disusunnya bahan ajar dapat meningkatkan kualitas lulusan sehingga lulusan 
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dengan mudah terserap di dunia kerja. Peserta pada kegiatan ini adalah dosen 

prodi KPN. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Desember 2019. 

 

e) Workshop Buka Panduan Kertas Kerja Praktek Prada KPN 

Panduan kertas kerja praktek prada merupakan panduan yang berisi tentang 

kewajiban mahasiswa Polimarin prodi KPN selama melakukan magang di 

perusahaan yang pelayaran. Dengan berbekal buku panduan, diharapkan 

mahasiswa memiliki kualitas yang baik sehingga setelah selesai menjalani 

pendidikan diharapkan bisa langsung direkrut dunia industri untuk bekerja. 

 

f) Workshop Penyusunan Skenario Praktikum Prodi KPN 

Pada tahun 2016 telah diberlakukan kurikulum KKNI. Berdasarkan 

kurikulum ini, Modul praktek perlu disesuaikan dengan perkembangan 

teknologi terkini. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran melalui pembaharuan modul mata kuliah praktek, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas lulusan yang berdampak pada terserapnya 

lulusan di dunia kerja. Peserta pada kegiatan ini adalah dosen prodi KPN. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 - 19 Desember 2019. 

 

g) Kunjungan Kapal bagi Mahasiswa Prodi Teknika 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan langsung mahasiswa tentang 

gambaran dunia kerjanya secara langsung. Dengan memahami ini diharapkan 

lulusan memiliki kualitasa yang baik sehingga mudah diserap di dunia kerja. 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019 diikuti oleh 

mahasiswa prodi Teknika dengan dosen pendamping Yulius Oscar, Riyanto , 

Ngatmin, Prijo Harsono, Juwarlan dan Suyono. 

 

h) Bimbingan Praktek Industri/Prada Prodi Teknika 

i) Pelatihan CNC bagi Dosen Teknika 

j) Pelatihan 3D MAX bagi Dosen Teknika 

k) Pelatihan AUTOCAD bagi Dosen Teknika 
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l) Kunjungan ke Kantor Bea Cukai untuk Prodi KPN 

m) Kunjungan ke Depo Kontainer 

n) Kunjungan ke Kantor Karantina dan Kesehatan Pelabuhan 

o) Workshop Pelatihan Bahan Ajar dan Penyusunan Bahan Ajar Joint Degree 

p) Pembangunan/Pemantapan Karakter Lulusan 

q) Praktek Berlayar dengan Kapal Niaga 

r) Praktek Pembelajaran ke Gudang Pelabuhan 

s) Kuliah Umum bagi Mahasiswa 

t) Pelatihan Kecerdasan Holistik 

Menghadapi beragam perkembangan tersebut serta masalah global-eksternal, 

DIKTI melalui Kepmendiknas No 045/U/2002 menuntut perubahan arah 

pendidikan tinggi untuk a) menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dalam 

dunia global; (b) adanya perubahan orientasi pendidikan tinggi yang tidak 

lagi hanya menghasilkan manusia cerdas berilmu tetapi juga yang mampu 

menerapkan keilmuannya dalam kehidupan di masyarakatnya (kompeten dan 

relevan), yang lebih berbudaya; dan (c) Juga adanya perubahan kebutuhan di 

dunia kerja yang terwujud dalam perubahan persyaratan dalam menerima 

tenaga kerja, yaitu adanya persyaratan soft skills yang dominan disamping 

hard skillsnya sehingga kurikulum yang dikonsepkan lebih didasarkan pada 

rumusan kompetensi yang harus dicapai/dimiliki oleh lulusan perguruan 

tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat pemangku kepentingan / stakeholders (competence based 

curriculum) (Dirjen Dikti, 2008). Dengan jelas terlihat bahwa pengembangan 

soft skills pembelajar atau mahasiswa, baik intra dan inter-personal skills, di 

dalam pembelajarannya di perguruan tinggi menjadi sangat diperlukan agar 

setelah lulus dapat berkehidupan dengan baik dalam masyarakatnya dan dapat 

menghadapi tantangan dunia kerja global yang dinamis. Untuk itu, integrasi 

pengembangan soft skills ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran di 

perguruan tinggi mesti mendapatkan prioritas. Secara eksplisit soft skills 

sangat diperlukan dalam pemanfaatannya di dalam perencanaan dan proses 

pencarian pekerjaan (wawancara oleh pemberi pekerjaan) dan kesuksesan 
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meniti karir dalam pekerjaanya. Ini mengindikasikan bahwa soft skills 

menentukan kecepatan lulusan mendapatkan pekerjaan, selain didukung oleh 

hard skillnya. 

 

u) Pemantapan Staf batalyon Mahasiswa 

v) Perbaikan Sarana dan Prasarana Pembinaan Karakter Mahasiswa. 

w) Penguatan kerjasama dengan industri 

Kegiatan untuk meningkatkan jumlah program kerjasama dengan industri 

pelayaran terutama industri pelayaran internasional. 

 

e. Jumlah Kerjasama dengan Industri 

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 4 

ayat 6, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

layanan pendidikan. Namun berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran dengan melibatkan peran serta masyarakat cukup kompleks. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut 

antara lain: sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana lembaga 

yang minim, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih minim, budaya 

masyarakat yang berbeda dengan budaya pendidikan dan lainnya (Black, J. A. dan 

Champion, D. J, 1999).  

Guna mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya upaya atau langkah 

kreatif dari lembaga pendidikan dalam mengupayakan peningkatan mutu 

pendidikan khususnya lulusannya untuk mampu berkompetisi dalam dunia kerja. 

Salah satu strategi yang digunakan dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

adalah dengan melakukan pembelajaran kolaborasi yang bekerja sama dengan 

industri. Pembelajaran kolaborasi ini dilakukan dengan menggunakan sarana 

laboratorium, workshop dan peralatan perusahaan sebagai media pembelajaran 

(Sonhaji, 1993). Diharapkan dari pembelajaran kolaborasi ini akan terbentuk pola 

kesesuaian antara perguruan tinggi dengan industri pasangannya yang akan 

berdampak pada peningkatan prestasi belajar mahasiswa. 
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Bentuk-bentuk kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia industri 

secara umum meliputi tiga bentuk utama, yaitu darmawisata (berkunjung dan 

melihat-lihat), widyawisata (perjalanan ke luar (daerah, kampus, industri) dalam 

rangka kunjungan studi (biasanya berombongan) dalam rangka menambah ilmu 

pengetahuan dan praktikum (kegiatan teori dilakukan di kampus sedangkan 

kegiatan praktikum dilakukan di industri).  

 

Tabel 3. 9 Jumlah kerjasama dengan industri 

Indikator 2019 2015 - 2019 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

%Capaian 

Jumlah 

kerjasama 

dengan 

industri 

 

10 

 

18 

 

180% 

 

10 

 

18 

 

180% 

 

Berdasarkan Tabel 3.9, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 target jumlah 

kerjasama dengan industri adalah 10 kerjasama, realisasinya adalah 18 kerjasama, 

dengan persentase capaiannya adalah sebesar 180%. Dalam rencana strategis 

2015-2019, target diakhir periode perencanaan jangka menengah untuk jumlah 

kerjasama dengan industri sebesar 10 kerjasama. Jika dibandingkan dengan 

capaian tahun 2019 sebesar 10 kerjasama, maka capaian ini telah melampaui 

target Renstra 2015-2019.  

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan 

yang telah dilakukan Polimarin yaitu: 

1. Monitoring dan evaluasi (monev) mahasiswa magang di perusahaan 

pelayaran. 

2. Kunjungan kerja/penjajakan kerjasama dengan institusi di dalam dan luar 

negeri 

3. Penguatan kerjasama dengan industri. 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Polimarin selanjutnya untuk meningkatkan 

pencapaian indikator ini adalah: 

1. Melakukan monev dengan perusahaan pelayaran yang telah MoU dengan 
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Polimarin. 

2. Melakukan penjajakan lebih lanjut dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

 

Meskipun capaian indikator jumlah kerjasama dengan industri telah 

melampaui target namun pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala. 

Beberapa kendala yang dihadapi adalah: 

1. Komitmen sumber daya manusia yang rendah 

2. Ketidaksesuaian waktu dalam pelaksanan kerjasama 

3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kerjasama 

 

Upaya yang dilakukan Polimarin dalam mengatasi kendala yang terjadi 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong sumber daya manusia untuk melaksanakan komitmennya dengan 

kesadaran yang tinggi; 

2. Menjalin komunikasi untuk penyesuaian waktu yang tepat antara Polimarin 

dengan perusahaan. 

3. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran. 

 

Tabel 3. 10 Daftar perusahaan pelayaran yang bekerjasama dengan Polimarin 

No. Nama Perusahaan Jenis Kerjasama 

1 PT. Pertamina (Persero) Magang Prada/Prala 

2 PT. Indo Dharma Transport Magang Prada/Prala 

3 PT. Adi Bahari Nusantara Magang Prada/Prala 

4 PT. Wasaka Sudharma Putra Magang Prada/Prala 

5 PT. Bahtera Adi Guna Magang Prada/Prala 

6 PT. Andika Line Magang Prada/Prala 

7 PT. Serasi Shipping Indonesia Magang Prada/Prala 

8 PT. Bintang Samudra Utama Magang Prada/Prala 

9 PT. Arpeni Pratama Ocean Line Magang Prada/Prala 

10 PT. Samudra Indonesia Magang Prada/Prala 

11 PT. SPILL cabang Pontianak Magang Prada/Prala 

12 PT. Meratus Line Magang Prada/Prala 

13 PT. Isa Line Magang Prada/Prala 

14 PT. SPILL cabang Surabaya Magang Prada/Prala 

15 PT. Tanto Inti Line Magang Prada/Prala 

16 PT. Jalur Anugerah Indonesia Magang Prada/Prala 

17 PT. Fore Castle Indonesia Magang Prada/Prala 

18 PT. Pupuk Indonesia Magang Prada/Prala 
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Kegiatan yang telah dilakukan Polimarin untuk pencapaian target indikator 

ini adalah: 

1. Kunjungan Kerja/Penjajakan dengan Institusi di Dalam dan Luar Negeri 

2. Penguatan Kerjasama dengan Industri 

Merupakan sebuah kegiatan untuk membangun kerjasama dengan industri 

pelayaran di luar negeri seperti Jerman melalui perwakilan (agent) Indonesia. 

Bentuk kerjasama yang dibangun adalah magang praktek laut (prala) bagi 

mahasiswa Nautika dan Teknika. Diharapak dengan adanya kegiatan ini 

mahasiswa mudah terserap di dunia kerja. 

 

3. MoU/Monev Magang Mahasiswa. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani kerja sama anatara Polimarin 

dengan dunia industri pelayaran. Kerja sama antara Polimarin dengan industri 

pelayaran sangat penting karena dapat menunjang kegiatan perkuliahan dan 

menjadi salah satu parameter penyerapan bagi lulusan polimarin. Dengan 

semakin banyak kerja sama antara Polimarin dengan industry pelayaran maka 

penempatan mahasiswa baik untuk melaksanakan praktek ataupun bekerja 

menjadi lebih mudah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara berkunjung ke 

perusahan-perusahan pelayaran oleh dosen-dosen Polimarin. Pelaksanaan 

kegiatan menyesuaikan kesepakatan antara Polimarin dengan perusahaan 

pelayaran yang dikunjungi. 

 

f. Jumlah mahasiswa berprestasi 

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya, tetapi 

juga beraktivitas untuk mengembangkan softskills agar menjadi lulusan yang 

mandiri, memiliki mental pemenang, memiliki semangat teamwork, berdaya juang 

tinggi, penuh tanggung jawab dan semangat untuk berkompetisi secara sportif. 

Kemampuan ini dapat diperoleh mahasiswa tidak hanya didapatkan dari 

pembekalan secara formal dalam kurikulum pembelajaran, tetapi juga khususnya 

dari kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 

Polimarin berusaha melaksanakan pendidikan dengan memperhatikan 
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sinergitas dan keharmonisan bidang kurikuler, ko- dan ekstrakurikuler yang 

capaiannya diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang memiliki kompetensi 

baik hardskill maupun softskill secara seimbang. Untuk merealisasikan tujuan 

tersebut maka mahasiswa Polimarin diikutkan pada berbagai bentuk kompetisi 

atau perlombaan bidang penalaran, seni, olahraga, minat dan bakat ditingkat 

nasional. Harapannya, mahasiswa memiliki keunggulan dalam persaingan dunia 

kerja. Bahkan, kemampuan tersebut memungkinkan mahasiswa mampu membuka 

atau menciptakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan orang lain. 

Prestasi mahasiswa juga menjadi salah satu indikator penilaian dalam 

penentuan akreditasi perguruan tinggi. Jumlah prestasi yang diperoleh mahasiswa 

menunjukkan kualitas suatu perguruan tinggi. Hal itulah yang mendasari 

dijadikannya jumlah mahasiswa berprestasi sebagai indikator kinerja. 

 

Tabel 3. 11 Capaian jumlah mahasiswa berprestasi 

Indikator 2019 2015 - 2019 

Target Capaian %Capaian Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

%Capaian 

Jumlah 

mahasiswa 

berprestasi 

12 mhs 14 mhs 117% 10 mhs 14 mhs 140% 

 

Tabel 3.11 memperlihatkan bahwa pada tahun 2019 target jumlah 

mahasiswa berprestasi adalah 12 mahasiswa, realisasinya adalah 14 mahasiswa, 

dengan persentase capaiannya adalah sebesar 117%. Dalam rencana strategis 

2015-2019, target diakhir periode perencanaan jangka menengah untuk jumlah 

mahasiswa berprestasi sebesar 10 mahasiswa. Jika dibandingkan dengan capaian 

tahun 2019 sebesar 14 mahasiswa, telah melampaui target Renstra 2015-2019.  

Keberhasilan pencapaian indikator di atas didukung oleh beberapa kegiatan 

yaitu: 

1. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Seguni 

Dragon Boat Race” yang diselenggarakan oleh Universitas Hang Tuah 

Surabaya pada tanggal 27 – 8 April 2019. 

2. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “STTAL 
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Debate Competition” yang diselenggarakan oleh STTAL Surabaya pada 

tanggal 27 Februari 2019 

3. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Indonesian 

Maritime Challenge” yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Surabaya 

pada tanggal 3 – 20 Agustus 2019. 

4. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Lomba 

Dayung” yang diselenggarakan oleh DANLANAL Semarang pada tanggal 29 

September 2019. 

5. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “National 

Polytechnic English Olympics (NPEO)” yang diselenggarakan di Politeknik 

Negeri Bali pada tanggal 28 April – 3 Mei 2019. 

6. Kompetensi Debat Bahasa Inggris 

Suatu kegiatan yang berguna untuk meningkatkan daya saing mahasiswa dan 

lulusannya baik dari segi pengetahuan, hard skill maupun soft skill termasuk 

kemampuan berkomunikasi dalan bahasa Inggris. Kegiatan ini 

diselenggarakan pada bulan Maret 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5 Perwakilan mahasiswa Polimarin pemenang lomba dayung yang  

diselenggarakan oleh Danlanal Semarang  
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Tabel 3. 12 Nama-nama mahasiswa berprestasi tahun 2019 

No. Nama NIM Jenis Kejuaraan 

1 Wira Prayoga 180701039 Lomba Dayung Putra  

2 Nuki Luqman 180701031 Lomba Dayung Putra 

3 Daniel Andrea 180701011 Lomba Dayung Putra 

4 Eko Prasetyo 180702009 Lomba Dayung Putra 

5 Ornan Asaf 180704044 Lomba Dayung Putra 

6 Harjun Janes 180704033 Lomba Dayung Putra 

7 Anang  180704025 Lomba Dayung Putra 

8 Kasmira Parasi 180701019 Lomba Dayung Putri 

9 Namira Anjani 180701028 Lomba Dayung Putri 

10 Nanda Ayu 180701029 Lomba Dayung Putri 

11 Petrina Nariswari 180704021 Lomba Dayung Putri 

12 Fadilla Race 180701015 Lomba Dayung Putri 

13 Novi indah 180704043 Lomba Dayung Putri 

14 Ema wintia 180701014 Lomba Dayung Putri 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh Polimarin selanjutnya terkait dengan telah 

tercapainya indikator ini adalah: 

1. program pembinaan peningkatan prestasi mahasiswa melalui pemberian 

reward. 

2. melakukan evaluasi proses pembinaan mahasiswa 

 

Walaupun capaian indikator ini telah melampaui standar namun 

pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala. Beberapa kendala yang 

dihadapi adalah: 

1. Implementasi pembinaan mahasiswa di Polimarin belum optimal; 

2. Keterbatasan sumber dana dalam menunjang kegiatan kemahasiswaan; 

3. Komitmen sivitas akademika yang masih rendah;  
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Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebuat antara lain: 

1. Mengoptimalkan pembinaan mahasiswa 

2. Perbaikan dan peningkatan komitmen sivitas akademika Polimarin. 

3. Meningkatkan program pembinaan yang melibatkan instruktur luar Polimarin 

seperti instruktur dari kalangan TNI AL. 

 

3.1.2 Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke-2 : Meningkatkaan 

mutu, efektivitas, efisiensi akuntabilitas kinerja layanan dan tata 

kelola institusi. 

 

Pada sasaran strategis ke-2, ada 2 indikator kinerja yang diperjanjikan dan 

ke-2 (kedua) indikator tersebut tidak memenuhi target. 

 

Tabel 3. 13 Capaian indikator sasaran strategis ke-2 

No. Indikator 

Realisasi 

2015 2016 2017 2018 
2019 

Target Realisasi % Capaian 

 1 

Rangking 

PT 

Politeknik 

Nasional 

- - - >100 30 >50 <100% 

 2 
Akreditasi 

Institusi 
- - - - B - - 

 

a. Rangking PT Politeknik Nasional 

Rangking perguruan tinggi ditetapkan sebagai indikator kinerja untuk 

mengukur mutu dan tingkat daya saing Polimarin. Persaingan untuk menjadi yang 

terbaik akan mendorong Polimarin untuk selalu mengacu pada kriteria yang 

digunakan oleh lembaga pemeringkat, secara otomatis akan diadopsi sebagai 

panduan dalam menyusun program kerja sekaligus sistem penilaian kinerja 

internal. Hal ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya Polimarin sebagai 

lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan  

luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi. 



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA POLIMARIN 2019 

51  

 

Tabel 3. 14 Capaian rangking PT politeknik nasional 

Indikator 2019 2015 - 2019 

Target Capaian %Capaian Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

%Capaian 

Peringkat 30 >50 <60% 30 >50 <60% 

perguruan       

tinggi       

 

Pada tahun 2019 ditetapkan target rangking adalah rangking 30 terhadap 

seluruh politeknik se-Indonesia seperti terlihat pada Tabel 3.14. Realisasinya 

adalah pada peringkat >50 sehingga persentase capaiannya sebesar ,60%. Dalam 

rencana strategis 2015- 2019, target diakhir periode perencanaan untuk peringkat 

perguruan tinggi politeknik nasional adalah pada peringkat 30. Jika dibandingkan 

dengan capaian tahun 2019 pada peringkat >50 maka belum memenuhi target 

Renstra 2015-2019. 

Ketidaktercapaian target ini dikarenakan nilai kriteria pemeringkatan yang 

didapat Polimarin masih relatif rendah. Aspek dan indikator yang digunakan 

dalam pemeringkatan tahun 2019 adalah: 

(1) aspek sumberdaya manusia (30%) dengan indikator persentase dosen 

berpendidikan S3, persentase dosen dalam jabatan lektor kepala dan guru 

besar, serta rasio mahasiswa terhadap dosen. 

(2) aspek kelembagaan (28%) dengan indikator akreditasi institusi BAN PT, 

akreditasi program studi BAN PT, akreditasi internasional, dan jumlah 

mahasiswa asing. 

(3) aspek kemahasiswaan (12%) dengan kinerja kemahasiswaan 

(4) aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (30%) dengan indikator 

kinerja penelitian, kinerja pengabdian kepada masyarakat dan jumlah artikel 

ilmiah terindeks scopus per jumlah dosen. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah: 

(1) Masih kurangnya SDM yang berpendidikan S3; 

(2) Masih kurangnya SDM dengan jabatan lektor kepala; 

(3) Prestasi mahasiswa pada tahun 2018 masih rendah (dasar penilaian untuk 

tahun 2018 menggunakan PD Dikti 2018). 
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Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah 

dengan: 

(1) Menambah alokasi anggaran untuk pengembangan SDM; 

(2) Menambah alokasi anggaran untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan. 

(3) Meningkatkan kualitas SDM, kualitas manajemen, kualitas kegiatan 

mahasiswa maupun kualitas penelitian & publikasi.  

 

b. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) 

Salah satu instrumen pengukuran mutu Pendidikan Tinggi adalah akreditasi. 

Akreditasi institusi perguruan tinggi merupakan proses evaluasi dan penilaian 

secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas 

penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan 

kelayakan program dan satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang 

RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61). 

Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Pasal 47) 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Pasal 86,87, dan 88) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

Akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT) ditetapkan sebagai indikator 

kinerja sasaran strategis untuk mengukur kinerja Polimarin dan memenuhi standar 

mutu yang ditetapkan BAN-PT. Dengan akreditasi baik akan memberikan  

jaminan bahwa Polimarin telah memenuhi Standar mutu yang ditetapkan oleh 

BAN PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari 

penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar serta mendorong 

Polimarin untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu 

yang tinggi. 

Pada tahun 2019 ditetapkan target AIPT adalah bernilai B. Realisasinya 

adalah - sehingga persentase capaiannya sebesar 0%. Dalam rencana strategis 

2015-2019, target diakhir periode perencanaan jangka menengah untuk AIPT 

Polimarin adalah B. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 bahwa AIPT 

belum terlaksana maka belum melampaui target Renstra 2015-2019. 
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Tabel 3. 15 Capaian AIPT Polimarin 

Indikator 2019 2015 - 2019 

Target Capaian %Capaian Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

%Capaian 

AIPT B - 0% B - 0% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tidak terealisasinya capaian akreditasi institusi dikarenakan salah satu prodi 

di Polimarin ada yang belum terakreditasi. Dikarenakan ada prodi yang belum 

terakreditasi maka proses akreditasi institusi belum dapat dilaksanakan. Namun 

demikian, Polimarin berusaha untuk memenuhi target pada indikator ini dengan 

mengusahakan agar prodi yang yang belum terakreditasi segera terakreditasi. 

Selain itu, Polimarin juga telah menyusun borang akreditasi institusi sehingga 

ketika prodi yang belum terakreditasi telah terakreditasi maka Polimarin bisa 

mengajukan usulan akreditasi institusi. 

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Polimarin agar indikator kinerja ini 

tercapai adalah Bimtek dan Kick Off Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi. 

Kegiatan ini mendatangkan narasumber yang merupakan asesor BAN-PT yaitu 

Prof. Naili Farida dari Universitas Diponegoro. 

 

3.1.3 Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke-3 : Meningkatkan 

mutu dan kuantitas SDM yang kompeten dan professional. 

 

Pada sasaran strategis ke-3, ada 3 indikator kinerja yang diperjanjikan 

dengan ke-3 (ketiga) indikator tersebut tidak memenuhi target. 

 

Tabel 3. 16 Capaian indikator sasaran strategis ke-3 

No. Indikator 

Realisasi 

2015 2016 2017 2018 
2019 

Target Realisasi % Capaian 

1 

Persentase 

dosen 

politeknik 

yang berasal 

dari industri 

- - - - 10% 7,4% 74% 
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2 

Persentase 

dosen 

berkualifikasi 

S3 

- - - 2,4% 5% 2% 40% 

3 

Persentase 

dosen dengan 

jabatan lektor 

kepala 

- - - 5% 7,5% 5% 67% 

 

a. Persentase dosen politeknik yang berasal dari industri 

Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang pendidikan tinggi 

pasal 16, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang 

menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai 

program sarjana terapan. Pendidikan ini menghasilkan lulusan yang merupakan 

tenaga kerja terampil. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan agar pendidikan di politeknik bisa 

menghasilkan lulusan tenaga kerja terampil adalah dengan melakukan revitalisasi. 

Revitalisasi tersebut meliputi semua aspek pendidikan di politeknik yaitu: 

kurikulum, sarana-prasarana, sumberdaya manusia (tenaga pendidik dan 

kependidikan, mahasiswa) serta proses pembelajaran, dengan mengikutsertakan 

dunia usaha dan industri yang terkait sebagai pihak yang berkepentingan.  

Bentuk keterlibatan atau kerja sama antara politeknik dengan industi 

dilaksanakan dalam berbagai strategi meliputi sinergi dalam penyusunan 

kurikulum, pemberian pelatihan dari industri kepada dosen-dosen politeknik, 

pembangunan teaching factory di politeknik, pemagangan mahasiswa politeknik 

pada mitra industri dan pemenuhan kebutuhan dosen politeknik yang berasal dari 

industri. Oleh karena itu, persentase dosen politeknik yang berasal dari industri 

merupakan indikator yang penting untuk diperjanjikan. 

Tabel 3.17 menunjukkan bahwa target dosen politeknik yang berasal dari 

industri adalah 10% dan terealisasi 7,4% sehingga realisasi capaiannya adalah 

74%. Hal ini berarti realisasi tahun 2019 tidak memenuhi target. Berdasarkan 

target periode renstra 2015 – 2019, maka hingga tahun 2019 capaian realisasi 

indikator ini hanya 74%. 
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Tabel 3. 17 Capaian persentase dosen politeknik yang berasal dari industri 

 

No. 

 

Indikator 

2019 Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

% capaian 

Target Realisasi Capaian 

(%) 

 

 

1 

Persentase 

dosen 

politeknik yang 

berasal dari 

industri 

 

 

10% 

 

 

7,4% 

 

 

74% 

 

 

10% 

 

 

7,4% 

 

 

74% 

 

Tabel 3. 18 Daftar dosen Polimarin yang berasal dari industri 

No. Nama Prodi Institusi Asal 

1 Delly Setyono D3 KPN PT. Kharisma Indah Lestari 

2 Suprapto Suwaji D3 KPN PT. Ritra Cargo Indonesia 

3 Haris Fadillah D3 KPN PT. Pualam Emas 

4 Tri Joko D3 Teknika PT. Janata Marina Indah  

 

Permasalahan yang dihadapai dalam rangka pencapaian indikator kinerja di 

atas adalah rendahnya minat kalangan industri untuk menjadi dosen. Minta yang 

rendah tersebut dikarenakan rendahnya honor yang diperoleh sebagai dosen. Oleh 

karena itu, upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasai permasalahan tersebut 

adalah menaikkan honor bagi dosen industri. Selain itu, Polimarin juga berencana 

akan menambah jalinan kerjasama dengan dunia industri. 

 

b. Persentase dosen berkualifikasi S3 

Untuk meningkatan kualitas sumber daya Iptek dan Dikti, maka salah satu 

upaya yang dilakukan adalah pencapaian persentase dosen berkualifikasi S3. 

Setelah mencapai target dosen dengan kualifikasi S2, maka selanjutnya dosen 

diharapkan dapat meningkatkan jenjang pendidikan menjadi S3. Hal ini karena 

semakin tinggi jenjang pendidikan dosen di Polimarin, maka akan semakin tinggi 

kualitas sumber daya yaitu khususnya sebagai tenaga pendidik dan akan 

berbanding lurus dengan kualitas mahasiswa yang didik. 

Berdasarkan Tabel 3.19 maka persentase realisasi dosen berkualifikasi S3 
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adalah 2,4%, yaitu dosen yang berkualifikasi adalah berjumlah 1 orang dari 41 

dosen. Hal ini menandakan bahwa tidak terpenuhinya target tahun 2019. 

 

Tabel 3. 19 Capaian persentase dosen berkualifikasi S3 

No. Indikator 2019 Target Realisasi Persentase 

Target Realisasi % Capaian  2015-2019 Capaian 

 

 

1 

Persentase 

dosen 

berkualifikasi 

S3 

 

5% 

 

2% 

 

40% 

 

5% 

 

2% 

 

40% 

 

Permasalahan yang dihadapai dalam rangka pencapaian indikator kinerja di 

atas adalah : 

1. Mahalnya biaya studi S3 dengan durasi kuliah yang cukup lama 

2. Persyaratan publikasi 2 (dua) jurnal terakreditasi internasional; 

3. Ketidaksesuaian kompetensi dosen dengan bidang ilmu yang diambil; 

4. Rendahnya nilai TOEFL yang diraih dalam rangka persyaratan studi S3.  

 

Tabel 3. 20 Daftar tingkat pendidikan dosen tetap Polimarin 

 

 

No 

 

Program Studi 

Jenjang Pendidikan 

Terakhir 

Pengakuan 

RPL 

 

Keterangan 

S3 S2 S1 DIV DIII 

1 Nautika DIV 1 7 0 0 0   

 

2 

 

Nautika DIII 

 

0 

 

9 

 

0 

 

1 

 

0 

 Termasuk CPNS S2 2 

orang 

 

3 

 

Teknika DIII 

 

0 

 

9 

 

0 

 

1 

 

0 

 Termasuk CPNS S2 2 

orang 

 

4 

Ketatalaksanaan 

Pelayaran Niaga 

dan Kepelabuhan 

 

0 

 

 

13 

 

0 

 

0 

 

0 

 Termasuk CPNS S2 4 

orang 

Sub Total 1 38 0 2 0   

Total 41   

Sumber : Data Sub Bag Umum yang diolah, 2019 
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Upaya yang akan dilakukan Polimarin untuk mencapai indikator kinerja di 

atas adalah : 

1. Memberikan informasi beasiswa kepada dosen untuk melanjutkan studi lanjut 

S3 baik di dalam maupun luar negeri; 

2. Peningkatan sosialisasi dan informasi tempat dan bidang keilmuan studi S3; 

3. Memberikan bimbingan/pendampingan penulisan jurnal terakreditasi 

internasional; 

4. Peningkatan nilai TOEFL dosen dengan pelatihan – pelatihan internal. 

 

Adapun kegiatan  yang telah dilakukan oleh Polimarin dalam rangka 

mendukung pencapaian indikator ini adalah “Peningkatan Kompetensi dan 

Assesment Bahasa Inggris Bagi Dosen dan Mahasiswa dengan Standar 

Internasional”. Kegiatan ini dilakukan melalui kontrak kerja antara Polimarin 

dengan Cambridge University melalui Briton International English School. 

Bentuk kegiatan adalah kursus singkat bagi dosen-dosen Polimarin yang 

dilakukan selama 3 bulan dari September – Desember 2019. 

 

c. Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala 

Berdasarkan peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil dalam 

jabatan fungsional dosen melalui penyesuaian/inpassing, menyatakan bahwa 

jabatan fungsional dosen yang selanjutnya disebut sebagai jabatan akademik 

dosen adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan 

hal seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang ddalam pelaksanaan 

didasarkan pada keahlian tertentu serta besifat mandiri. Jenjang jabatan akademik 

dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari 

asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor, sehingga semakin tinggi jabatan 

akademik, maka semakin tinggi kompetensi dosen dan pengalaman dalam 

melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi. 

Tabel 3.21 menujukkan persentase realisasi dosen dengan jabatan lektor 

kepala adalah sebanyak 5% yaitu 2 orang dari 41 dosen Polimarin. Hal ini berarti 
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target tahun 2019 yaitu 7,5 % tidak tercapai. Terdapat kendala yang paling utama 

yaitu kepadatan aktivitas dosen dengan jabatan struktural tambahan sehingga 

mengakibatkan dosen yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dan 

fungsi tridarma perguruan tinggi secara optimal. Akibatnya dosen tersebut tidak 

mampu memenuhi angka kredit yang telah dipersyaratkan untuk kenaikan lektor 

kepala. 

 

Tabel 3. 21 Capaian persentase dosen dengan jabatan lektor kepala 

No. Indikator 2019 Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

Persentase 

capaian Target Realisasi Capaian 

(%) 

 

1 

Persentase 

dosen dengan 

jabatan Lektor 

Kepala 

 

7,5% 

 

3 % 

 

67% 

 

7,5% 

 

5% 

 

67% 

 

Tabel 3. 22 Daftar jabatan fungsional dosen tetap Polimarin 

 

No 

 

Program Studi 

Jenjang Pendidikan Terakhir  

Keterangan Non 

Jafung 

Asisten 

Ahli 

Lektor Lektor 

Kepala 

Profesor 

1 Nautika DIV 2 4 2 0 0  

2 Nautika DIII 7 3 0 0 0 Termasuk CPNS  

S2 2 orang 

3 Teknika DIII 5 2 2 1 0 Termasuk CPNS 

S2 2 orang 

4 Ketatalaksanaan 

Pelayaran Niaga dan 

Kepelabuhan 

6 5 1 1 0 Termasuk CPNS 

S2 4 orang 

Sub Total 20 14 5 2 0  

Total 41  

Sumber : Data Sub Bag Umum yang diolah, 2019 

 

Pada tahun berikutnya untuk mengantisipasi kendala yang terjadi dalam 

kenaikan jabatan lektor kepala maka dosen yang bersangkutan akan menambah 

angka kredit dengan melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi internasional 

pada tahun 2020. Selain itu, Polimarin juga akan terus memotivasi para dosen 

agar meningkatkan jumlah angka kredit mereka sehingga persentase dosen dengan 

jabatan akademik Lektor Kepala akan terus mengalami peningkatan. 
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Adapun bentuk dukungan Polimarin untuk pencapaian target indikator ini 

adalah dengan memberikan bantuan biaya publikasi. Pemberian bantuan biaya 

publikasi ini agar karya-karya ilmiah dosen Polimarin dapat published dijurnal 

internasional yang merupakan salah satu persyaratan untuk pengajuan jabatan 

akademik lektor kepala. 

 

3.1.4 Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke-4 : Meningkatnya 

mutu, jumlah dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

 

Pada sasaran strategis ke-4, ada 3 indikator kinerja yang diperjanjikan 

dengan jumlah yang target yang tercapai sebanyak 1 indikator, yang melebihi 

target 1 indikator dan yang tidak tercapai sebanyak 1 indikator. 

 

Tabel 3. 23 Capaian indikator kinerja sasaran strategis ke-4 

No. Indikator 

Realisasi 

2015 2016 2017 2018 
2019 

Target Realisasi % Capaian 

1 
Jumlah publikasi 

nasional 
- 9 8 10 3 5 167% 

2 
Jumlah publikasi 

internasional 
- - 1 1 3 3 100% 

3 

Jumlah prototipe 

penelitian dan 

pengembangan 

(Research and 

Development/R&D) 

- - 0 0 1 0 0% 

 

a. Jumlah publikasi nasional 

Publikasi ilmiah menunjukkan kualitas hasil riset dari sebuah penelitian. 

Tingginya jumlah publikasi suatu perguruan tinggi menunjukkan bahwa hasil 

penelitian suatu perguruan tinggi tersebut berkualitas baik dan sebaliknya. Selain 

itu, jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional juga menjadi penilaian dalam 

akreditasi oleh BAN-PT yang menunjukkan kualitas perguruan tinggi tersebut. 

Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu indikator yang penting untuk 
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diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Polimarin pada tahun 2019. 

 

Tabel 3. 24 Capaian jumlah publikasi nasional 

Indikator 2019 2015 - 2019 

Target Capaian %Capaian Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

%Capaian 

Jumlah 

publikasi 

nasional 

3 5 167% 10 10 100 % 

 

Berdasarkan Tabel 3.27, target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk 

capaian indikator ini melebihi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan 

sebesar 3 berhasil terealisasi sebesar 5 dengan persentase capaian kinerja sebesar 

167%. Dalam Renstra 2015 – 2019 target di akhir periode perencanaan untuk 

jumlah publikasi nasional adalah sebanyak 10 publikasi sedangkan capaian pada 

tahun 2019 adalah 10 publikasi maka persentase capaian indikator ini pada tahun 

2019 adalah sebesar 100%. 

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan: 

1. Publikasi hasil penelitian 

Artikel ilmiah hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang 

dilaksanakan oleh dosen Polimarin secara kualitas maupun kuantitas relatif 

masih kurang. Jumlah artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal nasional 

terakreditasi masih sangat minim. Oleh karena itu, Polimarin mengusahakan 

jumlah publikasi nasional dosen Polimarin dengan menerbitkan jurnal 

Polimarin dengan nama Jurnal Maritim Polimarin. 

 

2. Workshop penulisan artikel ilmiah 

Pelaksanaan workshop penulisan artikel ilmiah ini dilakukan melalui Pusat 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, 

diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya semakin meningkatkan keahlian 

dosen dalam membuat tulisan ilmiah sehingga dapat menghasilkan banyak 

manuskrip untuk diterbitkan dijurnal nasional maupun lnternasional. 
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3. Review hasil penelitian 

Kegiatan ini merupakan untuk memperoleh saran dan masukan dari pakar 

yang berguna agar paper penelitian dosen Polimarin sangat layak untuk 

dipublikasin pada jurnal nasional terakreditasi. 

 

Tabel 3. 25 Daftar karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional  

tahun 2019 
 

N

o. 

Nama Penulis Judul Artikel Nama Jurnal Link 

1 Sri Tutie 

Rahayu 

Studi Analisa Pembentukan 

Edupreneurship Maritim di 

Politeknik Maritim Negeri 

Indonesia 

Jurnal 

Akuntasi, 

Ekonomi, Dan 

Bisnis 

Polibatam 

https://jurnal.polibat
am.ac.id/index.php/
JAEMB/article/view/
1375 

2 Christine 

Widilestari, 

Amthori Anwar 

& Erwin 

Sutantyo 

Tingkat Pendidikan Nelayan 

di Pantai Utara Jawa 

Sebagai Faktor Mediasi 

Pengaruh Besaran 

Pendapatan Nelayan 

Terhadap Kesadaran 

Keselamatan Berlayar 

Jurnal Maritim 

Polimarin 

(ISSN: 2540-

9158) 

http://polimarin.ac.i
d/ejurnal/index.php/
jurnal_maritim_poli
marin/article/view/8
0 

3 Marselia & 

Mahsunak Etik 

R. 

Code Switching Analysis on 

Conversation Between 

Second Language Speaker 

Crews on Boardship on MT. 

Fortune Villa XIII 

Jurnal Maritim 

Polimarin 

(ISSN: 2540-

9158) 

http://polimarin.ac.i
d/ejurnal/index.php/
jurnal_maritim_poli
marin/article/view/8
1 

4 Mahsunah Etik 

R. 

Efektivitas Mata Kuliah 

Bahasa Indonesia dalam 

Rangka Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Tugas 

Akhir Mahasiswa 

Jurnal Maritim 

Polimarin 

(ISSN: 2540-

9158) 

http://polimarin.ac.i
d/ejurnal/index.php/
jurnal_maritim_poli
marin/article/view/8
2 

5. Susanto & 

Ngatmin 

Evaluasi Penerapan STCW 

Amandemen 2010 di 

Sekolah Pelayaran di 

Semarang 

Jurnal Maritim 

Polimarin 

(ISSN: 2540-

9158) 

http://polimarin.ac.i
d/ejurnal/index.php/
jurnal_maritim_poli
marin/article/view/8
3 

 

Upaya selanjutnya yang akan dilakukan Polimarin dalam rangka 

meningkatkan indikator kinerja di atas adalah : 

1. Menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah secara intensif; 

https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/1375
https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/1375
https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/1375
https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/1375
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/80
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/80
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/80
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/80
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/80
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/81
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/81
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/81
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/81
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/81
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/82
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/82
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/82
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/82
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/82
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/83
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/83
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/83
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/83
http://polimarin.ac.id/ejurnal/index.php/jurnal_maritim_polimarin/article/view/83
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2. Memberikan pendampingan proses pembuatan artikel hingga published; 

3. Memberikan reward bagi dosen yang berhasil publikasi dijurnal nasional 

terakreditasi; 

4. Meningkatkan kerjasama publikasi nasional dengan beberapa perguruan 

tinggi; 

5. Meningkatkan kualitas jurnal internal Polimari menjadi jurnal terakreditasi 

nasional. 

 

b. Jumlah publikasi internasional 

Salah satu ukuran produktivitas hasil ilmu pengetahuan dan teknologi  

adalah publikasi baik dalam publikasi nasional maupun internasional yang 

bereputasi. Indikator ini mengukur kinerja produktivitas riset iptek dan pendidikan 

tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara internasional. Selain itu, 

indikator ini juga digunakan dalam penilaian akreditasi prodi dan institusi yang 

dilaksanakan oleh BAN-PT. Oleh karena itu, indikator ini menjadi penting untuk 

Polimarin perjanjikan dalam perjanjian kinerja. 

 

Tabel 3. 26 Capaian jumlah publikasi internasional 

Indikator 2019 2015 - 2019 

Target Capaian %Capaian Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

%Capaian 

Jumlah 

publikasi 

internasional 

3 3 100% 3 3 100 % 

 

Berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 seperti yang tercantum 

pada Tabel 3.28, tingkat capaian indikator publikasi internasional belum memnuhi 

target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 3 publikasi dan yang 

berhasil terealisasi sebesar 3 publikasi sehingga persentase capaian kinerja sebesar 

100%. Dalam Renstra 2015 – 2019 target di akhir periode perencanaan untuk 

jumlah publikasi internasional adalah sebanyak 3 publikasi sedangkan capaian 

pada tahun 2019 adalah 3 publikasi maka persentase capaian indikator ini pada 

tahun 2019 adalah sebesar 100%. 
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Tabel 3. 27 Daftar karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional  

tahun 2019 
 

No. Nama Penulis Judul Artikel Nama Jurnal Link 

1 Gunawan Budi 

Santoso, 

Akhmad 

Nuriyanis & Sri 

Tutie Rahayu 

Impact of High 

Vocational Education 

Revitalizationon the 

Quality of Information 

Technology 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Dynamical and 

Control Systems - 

JARDCS 

http://www.jardcs.
org/abstract.php?i
d=1666 

2 Nurita 

Widianti, Sri 

Tutie Rahayu 

& Gunawan 

Budi Santoso 

Analysis of Self-

Acceptance 

andInterpersonal 

Competency in 

Maritime Students 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Dynamical and 

Control Systems - 

JARDCS 

http://www.jardcs.
org/abstract.php?i
d=1667 

3 Sri Tutie 

Rahayu, Nurita 

Widianti & 

Ario 

Hendartono 

Dynamics of 

Organizational 

Change: 

Determination of The 

Interest of Maritime 

Education Power 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Dynamical and 

Control Systems - 

JARDCS 

http://www.jardcs.
org/archivesview.p
hp?volume=1&iss
ue=12&page=8 

 

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan: 

1. Bantuan biaya publikasi 

Berupa pemberian bantuan dana untuk mempublikasikan artikel ilmiah di 

jurnal internasional. 

 

2. Publikasi hasil penelitian 

Kegiatan merupakan kegiatan agar artikel ilmiah hasil penelitian dosen 

Polimarin bisa published di jurnal internasional. 

 

3. Workshop penulisan artikel ilmiah 

Pelaksanaan workshop penulisan artikel ilmiah ini dilakukan melalui Pusat 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, 

diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya semakin meningkatkan keahlian 

dosen dalam membuat tulisan ilmiah sehingga dapat menghasilkan banyak 

manuskrip untuk diterbitkan dijurnal internasional. 

http://www.jardcs.org/abstract.php?id=1666
http://www.jardcs.org/abstract.php?id=1666
http://www.jardcs.org/abstract.php?id=1666
http://www.jardcs.org/abstract.php?id=1667
http://www.jardcs.org/abstract.php?id=1667
http://www.jardcs.org/abstract.php?id=1667
http://www.jardcs.org/archivesview.php?volume=1&issue=12&page=8
http://www.jardcs.org/archivesview.php?volume=1&issue=12&page=8
http://www.jardcs.org/archivesview.php?volume=1&issue=12&page=8
http://www.jardcs.org/archivesview.php?volume=1&issue=12&page=8
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4. Review hasil penelitian 

Kegiatan ini merupakan untuk memperoleh saran dan masukan dari pakar 

yang berguna agar paper penelitian dosen Polimarin sangat layak untuk 

dipublikasin pada jurnal internasional terindeks. 

 

Kendala dan permasalahan yang muncul antara lain : 

1. Atmosfir akademis masih kurang mendukung peningkatan publikasi; 

2. Kemauan dan kemampuan dosen untuk menulis artikel ilmiah masih kurang; 

3. Belum tersedianya reward bagi yang berhasil publikasi pada jurnal 

internasional; 

4. Kesulitan mencari referensi karena tidak berlangganan jurnal internasional 

yang mencukupi; 

5. Kerjasama luar negeri belum mengarah ke bentuk kerjasama penelitian dan 

publikasi. 

 

Upaya yang akan dilakukan Polimarin dalam rangka meningkatkan capaian 

indikator di atas adalah : 

1. Menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah secara intensif; 

2. Memberikan pendampingan proses pembuatan artikel hingga published; 

3. Memberikan nilai insentif publikasi internasional; 

4. Berlangganan jurnal-jurnal berbayar; 

5. Meningkatkan kerjasama internasional dengan menyelenggarakan seminar 

dan publikasi bersama. 

 

c. Jumlah prototipe R & D 

Protipe R & D adalah suatu suatu produk baru atau suatu produk hasil 

pengembangan dan penyempurnaan produk yang telah ada. Yang dimaksud 

dengan produk dalam konteks ini adalah tidak selalu berbentuk hardware (buku, 

modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan laboratorium), tetapi bisa juga 

perangkat lunak (software) seperti program untuk pengolahan data, pembelajaran 

di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model- model pendidikan, 

pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen dan lain sebagainya. 
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Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian R & 

D diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang 

jumlahnya banyak, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan. 

Indikator prototipe R & D merupakan salah satu indikator yang digunakan 

dalam pemeringkatan perguruan tinggi. Oleh karena itu, indikator ini digunakan 

oleh Polimarin pada saat penandatanganan perjanjian kinerja pada tahun 2019. 

Berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebagaimana yang 

ditunjukkan Tabel 3.29, jumlah prototipe R & D yang ditetapkan sebanyak 1 dan 

indikator ini tidak terlaksana sehingga persentase capaian sebesar 0%. Jika 

dibandingkan dengan target Renstra 2015 – 2019 dan pada tahun 2019 target 

indikator ini belum tercapai maka capaian target dibandingkan dengan target 

renstra adalah sebesar 0%. 

 

Tabel 3. 28 Capaian prototipe R & D 

Indikator 2019 2015 - 2019 

Target Capaian %Capaian Target 

2015-2019 

Realisasi 

2015-2019 

%Capaian 

Jumlah 

prototipe  

R & D 

1 0 0% 1 0 0 % 

 

Kegagalan capaian indikator ini telah dikarenakan kerjasama dengan 

industri yang bersedia mendanai riset masih kurang. Upaya yang dilakukan 

Polimarin untuk bermitra dengan industri dalam rangka pengabdian dan penelitian 

yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan industri untuk mendanai 

riset bersama. 

 

3.2 Realisasi Anggaran 

Pagu Polimarin dalam DIPA 2019 yang digunakan untuk mendukung 

pencapaian 4 sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja 

Polimarin tahun 2019 sebesar Rp. 88.076.918.00,- yang terdiri dari 2 DIPA yaitu 

DIPA-042.04.2.401035/2019 sebesar Rp. 19.501.588.000,- dan DIPA-

042.03.2.401352/2019 sebesar Rp. 68.575.330.000,-. Pagu tersebut di atas 
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digunakan untuk membiayai 5 fungsi Polimarin yaitu sebagai pelaksanaan dan 

pengembangan pendidikan vokasi; pelaksanaan penelitian; pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan 

pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi. 

Dari pagu anggaran DIPA-042.04.2.401035/2019 sebesar Rp. 

19.501.588.000,- yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan 

berhasil terserap sebesar Rp. 18.209.373.628,-. Dengan demikian persentase daya 

serap anggaran Polimarin untuk DIPA ini sampai Desember 2019 adalah sebesar 

93%. Sedangkan dari DIPA-042.03.2.401352/2019 sebesar Rp. 68.575.330.000,- 

dan berhasil terserap sebesar Rp. 49.194.705.270,- sehingga daya serap 

anggarannya adalah 72%. Dengan demikian daya serap anggaran rata-rata adalah 

sebesar 83%. 

Capaian anggaran untuk 14 indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 

2019 berdasarkan sasaran strategis adalah: 

1. Meningkatkan mutu lulusan Polimarin melalui penyelenggaraan 

pendidikan yang berorientasi keunggulan, berkeadilan dan menjunjung 

tinggi keberagaman dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan. 

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis “Meningkatkan mutu lulusan 

Polimarin melalui penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi keunggulan, 

berkeadilan dan menjunjung tinggi keberagaman dan pengembangan 

pembinaan kemahasiswaan” adalah sebesar Rp. 81.553.864.000,- yang 

didukung dengan 8 indikator kinerja dan didukung 2 output kegiatan yaitu 

layanan pembelajaran (BOPTN) dan layanan pendidikan. Capaian realisasi 

anggaran untuk sasaran strategis ini adalah Rp. 61.303.614.000,- dengan 

persentase capaian sebesar 75,17%. 

 

2. Meningkatkaan mutu, efektivitas, efisiensi akuntabilitas kinerja layanan 

dan tata kelola institusi. 

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis “Meningkatkan mutu, efektivitas, 

efisiensi akuntabilitas kinerja layanan” adalah sebesar Rp. 3.973.172.000,- 

yang didukung dengan 2 indikator kinerja dan didukung 2 output kegiatan 
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yaitu layanan pembelajaran (BOPTN) dan layanan pendidikan. Capaian 

realisasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah Rp. 3.666.772.000,- 

dengan persentase capaian sebesar 92,29%. 

 

3. Meningkatkan mutu dan kuantitas SDM yang kompeten dan professional. 

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis “Meningkatkan mutu dan 

kuantitas SDM yang kompeten dan profesional” adalah sebesar Rp. 

6.259.802.000,- yang didukung dengan 5 indikator kinerja dan didukung 2 

output kegiatan yaitu layanan pembelajaran (BOPTN) dan layanan pendidikan. 

Capaian realisasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah Rp. 

5.886.413.340,- dengan persentase capaian sebesar 94,04%. 

 

4. Meningkatnya mutu, jumlah dan relevansi penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis “Meningkatkan mutu, jumlah dan 

relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat” adalah sebesar Rp. 

147.422.000- yang didukung dengan 3 indikator kinerja dan didukung 2 output 

kegiatan yaitu layanan pembelajaran (BOPTN) dan layanan pendidikan. 

Capaian realisasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah Rp. 147.422.000,- 

dengan persentase capaian sebesar 100%. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

 

1. Laporan kinerja Polimarin ini menyajikan informasi atas hasil-hasil kinerja 

yang dicapai Tahun Anggaran 2019 secara menyeluruh. Berbagai 

keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian 

target kinerja, telah tergambarkan secara rinci pada tabel, gambar dan uraian 

penjelasan di atas. Kita menyadari sepenuhnya bahwa untuk dapat memenuhi 

target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Polimarin 2015- 2019 masih 

memerlukan upaya dan kerja keras, konsolidasi, serta  koordinasi internal dan 

eksternal dengan stakeholder. 

2. Dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Polimarin dengan 

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019, terdapat 14 

indikator kinerja yang diperjanjikan untuk mencapai 4 sasaran strategis 

dengan rincian : sebanyak 4 indikator melebihi target, 1 mencapai target dan 

9 tidak mencapai target. 

3. Untuk mewujudkan indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019 

Polimarin mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 88.076.918.000,- yang terdiri 

dari 2 DIPA yaitu DIPA-042.04.2.401035/2019 dan DIPA-

042.03.2.401352/2019 dengan masing-masing DIPA sebesar Rp. 

19.501.588.000,-. Anggaran pada DIPA-042.04.2.401035/2019 terealisasi 

sebesar Rp. 18.209.373.628,- sehingga persentase daya serap anggaran 

Polimarin hingga Desember 2019 adalah sebesar 93%. Sedangkan realisasi 

anggaran DIPA-042.03.2.401352/2019 adalah Rp. 49.194.705.270,- sehingga 

persentase daya serap anggaran Polimarin hingga Desember 2019 adalah 

sebesar 72%. Dengan demikian rata-rata persentase daya serap anggaran 

berdasarkan 2 DIPA tersebut adalah 83%. 

4. Pada akhirnya dengan berbekal komitmen, kesamaan persepsi dan kekuatan, 

semangat reformasi birokrasi, serta sumberdaya yang ada, Polimarin berusaha 

akan terus meningkatkan kinerjanya sesuai peran dan tanggung jawab yang 
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diembannya, sehingga amanah Rencana Strategis Polimarin 2015 – 2019 

dapat dicapai dan ditingkatkan kinerjanya. 
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