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KATA PENGANTAR

Pendidikan

merupakan

hak asasi setiap warga negara Indonesia

sehingga berhak memperoleh pendidikan yang berrnutu sesuai dengan
minat dan bakat
ekonomi,

suku,

peningkatan
memiliki

etnis,

agama

mutu pendidikan
kecakapan

pembangunan
madani

yang dimilikinya

modern

diamanatkan

dan

yang

memandang

gender.

status

Pemerataan

sosial,

akses

dan

akan membuat warga negara Indonesia

hidup

manusia

tanpa

(life

skills)

seutuhnya
dijiwai

serta

sehingga

mendorong

pembentukan

masyarakat

nilai-nilai

dalam Undang-Undang

Pancasila,

sebagaimana

nomor 20 Tahun

2003 tentang

Sis tern Pendidikan Nasional.
Rencana Strategis Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin)
2020 - 2024 ini diharapkan
seluruh

menjadi bahan dasar clan pedoman bagi

unit kerja di Polimarin dalam menyusun

perencanaan

seperti

Rencana

Pelaksanaan

Anggaran

Kinerja Tahunan

(DIPA) dan

Laporan

dokumeri-dokurnen
(RKT), Daftar

Akuntabilitas

Isian

Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).
Teriring rasa syukur yang teramat
Kuasa, atas tersusunnya

Renstra

kami

kasih

sampaikan

terima

tingginya kepada seluruh
ikut membantu
selalu meridhoi

Polimarin tahun
dan

penghargaan

2020 - 2024 ini,
yang

setinggi

-

pihak yang telah dengan sungguh-sungguh

dalam penyusunan
seluruh

dalam pada Allah Yang Maha

upaya

dokumen

kita, untuk

sebagai Politeknik bertaraf internasional.

ini. Semoga Allah SWT
mewujudkan

Polimarin

Aamiin.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
Politeknik
perguruan

Maritim

tinggi

Negeri

negeri

yang

Indonesia

(Polimarin)

menyelenggarakan

adalah
program

pendidikan vokasi dalam sejumlah pengetahuan khusus di bidang
kemaritiman (Permenristekdikti nomor 46 tahun 2016). Polimarin
berdiri pada tanggal 19 September 2012 berdasarkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional nomor 62 tahun 2012 tentang
Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Maritim Negeri
Indonesia (Polimarin).
Penyelenggaraan
memberikan

peluang

dan
dan

pengelolaan
tantangan

bagi

pendidikan

tinggi

Polimarin

untuk

mempersiapkan struktur dan kelembagaannya. Sesuai Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 tahun 2012
tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Maritim
Negeri Indonesia (Polimarin), memberi peluang Polimarin untuk
selain menyelenggarakan pendidikan program diploma, program
sarjana terapan, juga program pendidikan profesi, magister dan
doktor terapan. Polimarin juga memasuki paradigma baru, bukan
lagi hanya sebagai penyelenggaran program diploma namun lebih
luas dalam mendukung aspek kualitas, relevansi dan daya saing,
peningkatan

dan

pemerataan

akses

pendidikan,

serta

meningkatkan tata kelola dan kelembagaan perguruan tinggi
Dalam perjalanananya selama kurun waktu kurang lebih 8
tahun, Polimarin telah mengalami banyak perkembangan dan
perubahan pada berbagai sisi dalam rangka untuk meningkatkan
kualitas diri melalui program-program yang dijalankan dengan
melibatkan seluruh sivitas akademika Polimarin. Usaha-usaha
yang telah dijalankan dalam rangka merealisasikan program1
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program yang telah direncanakan, memberikan dampak terhadap
pencitraan Polimarin yang baik di mata pemerintah, perguruan
tinggi lain maupun masyarakat.
Keberhasilan pengembangan, penguatan, dan peningkatan
Polimarin yang telah dicapai pada 2015 – 2019 merupakan
langkah

yang

penting

bagi

keberhasilan

yang

besar

dan

menyeluruh untuk pencapaian untuk periode 2020 – 2024.
Capaian yang diperoleh Polimarin dalam rentang waktu 2015 –
2019 dijabarkan sebagai berikut:
A. Akreditasi Program Studi
Hingga tahun 2020, terdapat 4 program studi di Polimarin
yang terdiri dari 3 program studi (prodi) jenjang Diploma III dan 1
prodi jenjang Diploma IV (kelas reguler dan kelas Joint Degree
dengan

Hochschule

akreditasi

prodi

Wismar

di Polimarin

University,
ditunjukkan

Germany).
pada

Daftar

Tabel

1.1.

Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui bahwa program studi yang
terakreditasi B memiliki persentase sebesar 60% dan 40% prodi
lainnya

berstatus

mandat.

Hal

ini

dikarenakan

prodi-prodi

tersebut berstatus prodi baru di Polimarin.
Tabel 1.1 Akreditasi prodi di Polimarin
Prodi
D
III
Ketatalaksanaan
Pelayaran
Niaga
dan
Kepelabuhanan
(KPN)
Nautika
Teknika
TOTAL

*mandat

V

V
V
3

Jenjang dan Peringkat Akreditasi
Akreditasi
DIV
Akreditasi
DIV
Joint
Degree
B
-

B
B
B (3)

V
1

C*
C(1)

V
1

Akreditasi
-

C*
C(1)
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B. Sumber Daya
1) Jumlah Dosen yang Bersertfikasi
Jumlah dosen Polimarin adalah 47 orang dengan
komposisi laki-laki sebanyak 28 orang dan perempuan
sebanyak 19 orang. Selama kurun waktu 2015 – 2019,
jumlah dosen di Polimarin yang memperoleh sertifikat
pendidikan adalah sebanyak 16 orang atau sebesar 34 %
dari keseluruhan dosen di Polimarin.
2) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses
pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang
dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan
pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui
pengalaman

hidupnya.

Pengakuan

atas

CP

ini

dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang
kualifikasi

sesuai

dengan

jenjang

pada

Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
RPL pada sektor pendidikan tinggi untuk penyetaraan
dosen merupakan pengakuan atau penyetaraan tenaga ahli
sebagai dosen yang kualifikasinya setara dengan kualifikasi
magister atau doktor. Pengakuan kesetaraan dosen yang
diperoleh seseorang melalui proses RPL dapat digunakan
untuk

bertugas

sebagai

dosen

pada

suatu

institusi

pendidikan tinggi. RPL diselenggarakan dalam rangka
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Pada

tahun

2017,

Polimarin

merupakan

institusi

pendidikan pertama di Indonesia yang berhasilkan meng-

4

RPL-kan 9 orang dosen yang berasal dari kalangan industri
maritim. Melalui proses RPL ini, dosen-dosen industri
tersebut

diakui

pendidikannya

setara

dengan

jejang

magister.
Tabel 1.2 Daftar dosen Polimarin yang berhasil
mendapatkan RPL
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nama

Keahlian
Teknika
Teknika
Teknika
Nautika
Teknika
Nautika
Teknika
Nautika
Nautika

Juwarlan

Nanang Indradi
Ngatmin
Prijantono Dillyanto
Prijo Harsono
Rahindra Bayu Kumara
Riyanto
Widar Bayu Wantoro

Erwin Sutantyo

Level KKNI
8
8
8
8
8
8
8
8
8

3) Sarana dan Prasarana
Jumlah ruang kelas di Polimarin sampai saat ini sebanyak
18

(delapan

belas)

ruang

dan

jumlah

laboratorium

sebanyak 28 laboratorium.
Tabel 1.3 Daftar laboratorium Polimarin
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NAMA LABORATORIUM
Bridge Simulator
Anchor Handling Simulator
RADAR / ARPA
Real GMDSS
CBT GMDSS
Liquid Cargo Handling
CBT for Learning Process
CBT for Safety
Engine Simulator
Ship Real Engine
Maritime English Laboratory

JUMLAH
2
1
8
1
16
3
30
6
1
1
1

Unit
Unit
Unit
Set
Unit
Set
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

5

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
─

Engine Lab
Training Pool
Smoke Chamber Area
Fire Ground
AFF ( Advance Fire Fighting )
Maritime Library
Lab CBA ( Computer
BasedAssessment ) untuk prodi
Teknika & Nautika
Lab Fisika
Lab Kimia
Lab Navigasi elektronik
Lab Electronic Data Interchange
(EDI) untuk prodi KPN
Lab Istow Cargo Handling System
(ISTOW-CHS) dan Voyage Estimate
(VE) prodi KPN
Lab Nautika Electronic Chart
Display and Information System
(ECDIS)
Lab Teknika Computer Numerical
Control (CNC)
Lab Teknika Scanning Electron
Microscope (SEM)
Laboratorium Bahari ( Nautika )
Lab Menjangka Peta ( Nautika )
Jumlah

koleksi

perpustakaan

1
1
1
1
1
1

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

30

Unit PC

1
1
1

Unit
Unit
Unit

1

Unit

1

unit

7

Unit

3

Unit

2

Unit

1
1

Unit
lab

sebanyak

4580

eksemplar
─

Penambahan infrastuktur jaringan baru yaitu meliputi
kabel fiber optik, switch,router, dan lain-lain yang
merupakan dampak penambahan gedung asrama.

─

Penambahan gedung asrama mahasiswa Polimarin.

C. Mahasiswa dan Lulusan
1) Jumlah Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa
Secara

keseluruhan,

jumlah

mahasiswa

yang

mendapatkan beasiswa selama kurun waktu 2015 – 2019
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adalah 295 orang. Persentase mahasiswa yang mendapatkan
beasiswa lebih detail dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan
Gambar 1.2.
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Gambar 1.1 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa
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Gambar 1.2 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa
PPA
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2) Prestasi Mahasiswa
Prestasi

yang

berhasil

diraih

mahasiswa

Polimarin

selama lima tahun terakhir adalah :
a) Juara umum Indonesia Maritime Chalengge tahun 2017
yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Surabaya
(ITS).
b) Juara umum Indonesia Maritime Chalengge tahun 2018
yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Surabaya
(ITS).
c) Juara

1

Lomba

Dayung

Putra

tahun

2019

yang

2019

yang

diselenggarakan oleh DANLANAL Semarang.
d) Juara

1

Lomba

Dayung

Putri

tahun

diselenggarakan oleh DANLANAL Semarang.
3) Rataan Lama Masa Studi
Rata-rata lama masa studi pada program studi DIII KPN
dalam lima tahun terakhir adalah 3 tahun sedangkan pada
program studi DIII Nautika dan Teknika adalah 3,8 tahun.
Rata-rata lama masa studi yang melebihi standar pada
program

studi

DIII

Nautika

dan

Teknika

disebabkan

mahasiswa prodi Nautika dan Teknika wajib melakukan
praktek laut (prala) selama 1 tahun yaitu pada semester 5
dan 6. Pelaksanaan Prala ini sangat tergantung pada tingkat
kelulusan mahasiswa dalam mengikuti ujian kompetensi
pelaut (UKP) dan kecepatan mendapatkan kapal sebagai
tempat pelaksanaan Prala. Semakin mudah mahasiswa lulus
ujian UKP dan mendapatkan kapal maka waktu kelulusan
juga semakin cepat dan sebaliknya. UKP sangat ditentukan
oleh

regulasi

yang

diberlakukan

oleh

Kementerian
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Perhubungan

yang

memiliki

kewenangan

mengatur

kurikulum UKP.
4) 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

Pendidikan

dan

Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 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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Gambar

1.3

menunjukkan

terjadi

peningkatan

persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi dan
profesi pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2019. Pada
tahun 2018 persentase lulusan yang memiliki sertifikat
kompetensi dan profesi sebesar 58 % sedangkan pada tahun
2019 sebesar 82%. Peningkatan jumlah ini dikarenakan
adanya beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Polimarin
yaitu:
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.
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Gambar 1.3 Persentase lulusan yang memiliki sertifikat
kompetensi dan profesi
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5) 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 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

dilakukan

jawab

pelacakan

para

terhadap
lulusan

masyarakat,
untuk

perlu

mengetahui

pengetahuan dan keterampilan yang didapat memudahkan
lulusan dalam mendapatkan pekerjaan.
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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.
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Gambar 1.4 Persentase lulusan yang langsung bekerja
Gambar

1.4

menunjukkan

terjadi

peningkatan

persentase lulusan yang langsung bekerja pada tahun 2019

12

dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2018 persentase
lulusan yang langsung bekerja sebesar 40 % sedangkan
pada tahun 2019 sebesar 50%. Peningkatan jumlah ini
dikarenakan adanya kerjasama antara Polimarin dengan
beberapa industri kemaritiman.
D. Tata Kelola dan Manajemen
1) Tiap-tiap unit mempunyai dokumen mutu sebagai acuan,
antara lain: job description, prosedur operasional baku
(POB), standar waktu pelayanan (SWP), instruksi kerja (IK),
form mutu dan rekaman berbasis pada SPM PT.
2) Sistem penjaminan mutu sudah berjalan, yang dibuktikan
dengan implementasi pedoman mutu yang telah disahkan,
dilaksanakannya audit mutu internal dan evaluasi kinerja
secara rutin.
3) Pengelolaan sistem akademik dan beberapa unit proses
penunjang sudah baik. Hal ini dibuktikan adanya sistem
informasi

akademik

yang

selalu

diperbaiki

dan

dikembangkan secara bertahap.
4) Sertifikasi Manajamen Mutu (ISO 9001 : 2015)
5) Terbitnya berbagai peraturan direktur
6) Pengokohan

Polimarin

sebagai

kampus

“Maritim

Bela

Negara”.
E. Kerjasama
Selama

kurun

waktu

lima

tahun

terakhir,

Polimarin

menjalin kerjasama dengan berbagai industri dan instansi
pemerintah

lainnya.

Kerjasama

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan sumber daya manusia dan pengembangan
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institusi. Berikut daftar kerjasama Polimarin selama lima
tahun terakhir.
Tabel 1.4 Daftar Kerjasama dengan industri
No. Nama Mitra Jenis Kegiatan
Industri
1.
Consortium 1. Program magang
Indonesia
mahasiwa
dan
Manning
perekrutan
Agencies
lulusan
(CIMA)
2. Keterlibatan
sebagai
dosen
industri
2.
PT.
Sillo 1. Program magang
Bahari
mahasiwa
dan
perekrutan
lulusan
2. Keterlibatan
sebagai
dosen
industri
3.
PT. Salam 1. Program magang
Pacific
mahasiwa
dan
Indonesia
perekrutan
Lines (SPIL
lulusan
Indonesia)
2. Keterlibatan
sebagai
dosen
industri
4.
PT.
Isa 1. Program magang
Lines
mahasiwa
dan
perekrutan
lulusan
2. Keterlibatan
sebagai
dosen
industri
5.
PT.
Program
Praktek
Kharisma
Laut Mahasiswa
Indah
Lestari
6.
PT.
1. Program magang
Samudra
mahasiwa
dan
Indah
perekrutan
Sejahtera
lulusan
2. Keterlibatan

No. Bukti MoU/KS
723.1/PL38/KS/2020

724.1/PL388/KS/2020

803/PL38/KS/2018

815/PL38/KS/2018

848/PL38/KS/2018

850/PL38/KS/2018

14

7.

sebagai
dosen
industri
PT.
SIS 1. Program magang 849/PL38/KS/2018
Logistik
mahasiwa
dan
perekrutan
lulusan
2. Keterlibatan
sebagai
dosen
industri

Tabel 1.5 Daftar Kerjasama dengan instansi pemerintah
lainnya
No. Nama
Jenis Kegiatan
No. Bukti MoU/KS
Mitra
1.
PIP
Pendidikan dan HK.201/1A/6/PIP.Smg.18
Semarang pelatihan
058/PL38/KS/2018
keterampilan
pelaut,
pemeriksaan
kesehatan
dan
laboratorium
simulator

1.2. Potensi dan Permasalahan
Selama periode 2015 – 2019, Polimarin telah mengalami
banyak perkembangan dan capaian-capaian diberbagai bidang
baik akademik maupun non akademik. Namun dibalik capaian
dan

potensi

yang

dimiliki

oleh

Polimarin,

juga

terdapat

permasalahan dan tantangan yang dihadapi yang dijabarkan
dalam analisis SWOT seperti tercantum di bawan ini.
A. Kekuatan
1) Sebagian besar program studi di Polimarin yang sudah
berdiri mempunyai peringkat akreditasi “B”. Ini menjadi
indikator bahwa Polimarin merupakan perguruan tinggi
bermutu yang berdampak pada peningkatan keparcayaan
masyarakat.
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2) Sebagian besar dosen di Polimarin adalah dosen yang
pernah bekerja di dunia industri sebelum mengabdi di
Polimarin.

Ini

merupakan

kekuatan

Polimarin

untuk

mewujudukan pendidikan vokasi yang “link and match”
dengan

dunia

industri

sehingga

diharapkan

lulusan

Polimarin dapat dengan mudah terserap di dunia kerja.
3) Sarana

prasarana

laboratorium

yang

memadai

serta

dukungan sistem informasi akademik/non akademik yang
terus dikembangkan sesuai kebutuhan terkini merupakan
upaya

Polimarin

untuk

meningkatkan

mutu

proses

pembelajaran dan mencapai standar mutu yang ditetapkan.
Selain itu, struktur organisasi Polimarin yang lengkap dan
upaya-upaya untuk mengimplementasikan SPM PT yang
cukup baik dan berkelanjutan, juga merupakan kekuatan
Polimarin dalam upaya meningkatkan keterlibatan dari
semua unsur/organ yang terkait dalam perencanaan,
pelaksanaan,

dan

evaluasi

program

kegiatan,

sertamewujudkan internalisasi yang harmonis, tata kelola
yang baik, transparan dan akuntabel.
4) Adanya beasiswa yang bersumber dari pemerintah dan
masyarakat dengan jumlah mahasiswa yang mendapatkan
beasiswa sebanyak 349 orang (bidik misi dan PPA)
merupakan

upaya

memberikan

kesempatan

kepada

masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk
melanjutkan studi di Polimarin dengan harapan dapat
memperbaiki

ekonomi,

yang

secara

tidak

langsung

membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat
dan martabat bangsa.
5) Jumlah publikasi dosen baik pada jurnal nasional maupun
internasional dan kerjasama Polimarin dengan institusi,
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instansi dan dunia usaha/dunia industri

merupakan

indikator bahwa Polimarin memiliki reputasi yang baik di
level nasional dan level internasional.
6) Ketersedian

pembinaan

kegiatan

kokurikuler

dan

ekstrakurikuler untuk membentuk softskills mahasiswa
yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa saat berada di
dunia kerja.
7) Tersedia Tempat Uji Kompetensi (TUK) tingkat nasional dan
internasional serta pusat pelatihan yang bersertifikat yang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri.
8) Rasio

terhadap

mahasiswa

cukup

baik

untuk

melaksanakan pendidikan tinggi vokasi program diploma.
B. Kelemahan
1) Upaya-upaya implementasi sistem penjamin mutu sudah
dilakukan

melalui

pelatihan

(awareness),

standarisasi

beberapa pedoman mutu akademik / non akademik dan
dokumen mutu turunannya. Namun dari hasil audit mutu
internal/eksternal dan keluhan/masukan pengguna, masih
ada beberapa kekurangan, yaitu :
a. Adanya persepsi dan paradigma penjaminan mutu yang
belum

tepat,

yang

mana

sebagian

pimpinan

departemen/prodi/unit menganggap bahwa penjaminan
mutu merupakan tugas dari unit penjaminan mutu,
tidak melekat pada setiap proses di masing-masing
bagian.
b. Implementasi penjaminan mutu masih beragam karena
rasa tanggung jawab untuk selalu melakukan perbaikan
mutu yang masih rendah.
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c. Implementasi

pengendalian

dokumen

dan

rekaman

belum optimal, utamanya di level unit inti (jurusan dan
program studi).
2) Jumlah dosen dengan kualifikasi S3 masih sedikit sehingga
memengaruhi jumlah hibah penelitian strategis nasional
yang bisa diperoleh Polimarin.
3) Jumlah rerata beban dosen sudah kurang ideal karena
rerata beban dosen melebihi 12 SKS. Ini berdampak pada
menurunnya kinerja penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat karena sebagian besar waktu dosen tersita
pada kegiatan pengajaran. Dampak lain yang mungkin
timbul adalah mutu pengajaran dan kegiatan lainnya juga
menurun, yang juga bisa berdampak pada rataan lama
studi yang melebihi target akibat kurangnya kuantitas dan
mutu

komunikasi/bimbingan

antara

mahasiswa

dan

dosen.
4) Tata kelola sudah dirancang dengan baik, namun beberapa
tugas pokok dan fungsi masing-masing organ/unit masih
tumpang

tindih,

belum

optimal

dan

sesuai

dengan

jabatannya. Sehingga perlu reoptimaslisasi dan mapping
beban kerja, serta tugas dan kewenangan masing-masing
bagian.
5) Sistem informasi sudah dikembangkan secara bertahap,
namun ketersediaan data yang valid dan lengkap terkadang
masih belum sesuai permintaan dan kebutuhan.
6) Jumlah mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu
perlu ditingkatkan.
7) Waktu tunggu kerja lulusan perlu ditingkatkan
8) Jumlah

keikutsertaan

mahasiswa

dalam

nasional/internasional perlu ditingkatkan

kompetisi
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9) Jumlah dan kualitas penelitan perlu ditingkatkan
10) Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih
kurang
11) Jumlah publikasi jurnal nasional dan internasional perlu
ditingkatkan
12) Integrasi penelitian dan pengajaran perlu ditingkatkan
13) Institusi belum terakreditasi
14) SOTK dan statuta perlu diperbaharui
15) Kualifikasi pendidikan dosen perlu ditingkatkan
16) Sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran terutama
gedung kelas yang belum memadai
Saat ini Polimarin memiliki sebidang tanah yang
terletak di sebelah UPGRIS (Universitas PGRI Semarang)
seluas 450 m2. Pada lahan ini terdapat peralatan yang
digunakan

untuk

membuat

sarana

infrastruktur

laboratorium Advance Fire Fighting. Selain itu, didepan
gedung Polimarin juga terdapat sebidang tanah yang
bersebelahan

dengan

STIK

(Sekolah

Tinggi

Ilmu

Komunikasi) seluas 5.471 m2. Lahan ini telah dibangun
asrama bagi taruna Polimarin.
Dalam hal kepemilikan tanah, hingga saat ini (2020)
Polimarin belum memenuhi persyaratan minimal pendirian
Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keperluan

lahan untuk pengembangan

kampus yang

terintegrasi untuk menampung sekitar 3.000 taruna dan
karyawan diperkirakan akan memerlukan tanah sekitar 10
hektar (100.000 m2). Tabel 1.6 memberikan informasi
tentang

kepemilikan

lahan

dan

ruang

yang

dimiliki

Polimarin dibandingkan dengan persyaratan minimal yang
diatur oleh Permendikbud No. 17 Tahun 2014.
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Tabel 1.6 Lahan yang dimiliki Polimarin
Lahan
Sarana ruang kuliah
Ruang
kantor
administrasi
Perpustakaan
Ruang komputer
Ruang laboratorium
Ruang dosen tetap

Persyaratan
minimal
luas ruang
300 meter2
40 meter2

Kepemilikan
Polimarin saat ini

300 meter2
360 meter2
400 meter2
90 meter2

115 m2
90 m2
4.076 m2
450 m 2

740 m2
450 m2

C. Peluang
1) Amanat dari UU Guru dan Dosen No 14/2005 dan UU No
12 tahun 2012 merupakan peluang Polimarin untuk:
a. membuka program pascasarjana dan program studi
jenjang S3; dan
b. meningkatkan

mutu

dosen

melalui

pelatihan

bersertifikasi, studi lanjut ke S3 dan meraih jabatan
guru besar.
2) Jejaring

dan

kerjasama

Polimarin

dengan

institusi

pendidikan, instansi pemerintah, dan dunia usaha dan
industri (DUDI) di dalam negeri dan luar negeri sangat
banyak. Hal ini memudahkan Polimarin untuk bekerjasama
dalam:
a. merivisi desain kurikulum sesuai kompetensi yang
dibutuhkan pemangku kepentingan dan pasar global;
b. kegiatan pendidikan dan pelatihan melalui sharing
keilmuan

dan

kepakaran,

kerjasama

pengelolaan

laboratorium berbasis industri (teaching factory) dengan
hasil berupa prototype maupun end product;
c. penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat
yang membumi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
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d. meningkatkan daya serap lulusan;
e. meningkatkan

kompetensi

lulusan

melalui

uji

kompetensi dan sertifikasi keahlian; dan
f.

pengelolaan

inkubator

bisnis

untuk

menciptakan

lulusan yang siap kerja dan atau siap berwirausaha.
D. Ancaman
1) Pertumbuhan perguruan tinggi baru baik swasta maupun
negeri dengan berbagai bentuk dan jenjang, menjadikan
ancaman bagi Polimarin apabila tidak diimbangi dengan
upaya yang signifikan untuk memperbaiki mutu internal,
pencitraan dan peningkatan jejaring.
2) Adanya liberalisasi pendidikan, yaitu bebas masuknya
tenaga kerja asing di bidang pendidikan dan kehadiran
perguruan tinggi asing juga merupakan ancaman bagi
Polimarin untuk mendapatkan input mahasiswa yang
bermutu. Selain itu, Polimarin harus selalu memperbaiki
mutu secara menyeluruh yang meliputi sumber daya
(infrastruktur dan SDM) dan layanan pendidikan agar
mampu bersaing dan berkompetisi dengan tumbuhnya PT
yang lebih bermutu.
3) Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia juga menjadi
ancaman

bagi

Polimarin

untuk

peningkatan daya serap lulusan.

berkompetisi

dalam

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Arah dalam peningkatan, pengembangan dan penguatan
pendidikan tinggi vokasi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi serta kondisi, aspirasi masyarakat
dan perkembangan industri maka Politeknik Maritim Negeri
Indonesia (Polimarin) merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis berikut.
2.1. Visi
„‟Visi Polimarin menjadi Politeknik Maritim Negeri bertaraf
internasional

yang

menghasilkan

sumber

daya

manusia

berkarakter, berkompetensi di bidang kemaritiman, berdaya saing
global, dan berwawasan lingkungan‟‟.
2.2. Misi
Dalam mewujudkan visi, maka Polimarin menetapkan misi
sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan
kemaritiman

yang

pendidikan
mampu

tinggi

vokasi

menghasilkan

lulusan

bidang
yang

memiliki kompetensi berstandar internasional, berkarakter,
religius, dan berwawasan lingkungan;
b. Menyelenggarakan

penelitian

dan

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi;
c. Menyelenggarakan

pengabdian

pada

masyarakat

untuk

mendukung peningkatan pelayanan dan mutu kehidupan
masyarakat; dan
d. Menyelenggarakan

uji

kompetensi

internasional.
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yang

berstandar

22

2.3. Tujuan Strategis
Dalam rangka mencapai visi dan misi Polimarin dan untuk
mendukung visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan
Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana
yang tercantum dalam renstra Direktorat Jenderal Pendidikan
Vokasi Kemendikbud maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke
dalam

bentuk

yang

lebih

terarah

dan

operasional

berupa

perumusan tujuan strategis (strategic goals). Tujuan strategis yang
hendak dicapai oleh Polimarin adalah :
1.

mewujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan
berstandar industri.

2.

mewujudkan tata kelola yang berkualitas.

2.4. Sasaran Strategis
Tujuan

strategis

tersebut

kemudian

dijabarkan

dalam

sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang
harus diselesaikan dalam kurun waktu 2002 – 2024. Sasaran
strategis tersebut adalah:
1. Sasaran

strategis

untuk

tujuan

strategis

“mewujudkan

pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar
industri” adalah :
a. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
b. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
c. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
2. Sasaran strategis untuk tujuan “mewujudkan tata kelola yang
berkualitas” adalah: meningkatnya tata kelola satuan kerja di
lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.
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Untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian sasaran
strategis tersebut perlu ditetapkan ukuran indikator tujuan
tersebut secara kuantitatif.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1.Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan
Vokasi
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
mendukung

pada

kurun

pencapaian

waktu
9

2020-2024

(sembilan)

dalam

Agenda

rangka
Prioritas

Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui
Kebijakan

Merdeka

Belajar

yang

bercita-cita

menghadirkan

pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang
dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang
pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan
yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.
Selain

itu,

fokus

pembangunan

pendidikan

dan

pemajuan

kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter
bangsa

melalui

perbaikan

pada

kebijakan,

prosedur,

dan

pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan
pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan
penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif
danproduktif.
Sebagai salah satu direktorat di Kemendikbud, Direktorat
Pendidikan Vokasi juga mempunyai strategi dan kebijakan untuk
mewujudkan visi dan misi Direktorat Pendidikan Vokasi dalam
rangka mendukung visi dan misi Kemendikbud. Dalam rangka
mencapai visi dan misi Direktorat Pendidikan Vokasi menyusun
strategi dan kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran
strategis (SS) pada tujuan strategi (T) dalam mendukung
24
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Nawacita

:

Meningkatkan

kualitas

pembelajaran

dan

relevansi pendidikan di seluruh jejang.
a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS): Persentase
lulusan Pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan
dalam 1 tahun setelah kelulusan. Arah kebijakan dan
strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya
melalui Program:
1) Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan
vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha
dalam satu tahun setelah kelulusan. Arah kebijakan
dan

strategi

yang

diperlukan

untuk

mencapainya

sasaran program melalui:
a) Pelibatan praktisi profesional industri dalam proses
pembelajaran, keterlibatan praktisi dalam proses
pembelajaran di satuan Pendidikan. Keterlibatan
menjadi suatu kolaborasi yang sangat baik, dimana
kehadiran professional industri mendekatkan antara
teori dan kenyataan yang terjadi pada dunia kerja
sesungguhnya.
b) Menyelenggarakan

pembinaan

untuk

menyelenggarakan

teaching factory.

Pembelajaran

berbasis pada dunia industri menjadikan peserta
didik mendapatkan pengalaman secara nyata model
atau sistem yang berlaku pada dunia industri.
Kebiasaan yang dilakukan pada proses pembelajaran
sama dengan apa yang terjadai pada dunia industri,
menjadikan siswa lebih siap dalam bekerja di dunia
kerja.
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c) Penerapan

kurikulum

link

and

match

dengan

industri, dalam arti yang dipelajari oleh peserta didik
pada pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan
dan analisis perkembangan kebutuhan pada dunia
kerja dan dunia industri.
d) penerapan model pendidikan tinggi yang berbasis
link and match dengan industri, maka kompetensi
peserta didik akan mampu memenuhi kebutuhan
pekerja yang dibutuhkan oleh dunia industri.
e) melalui penerapan pembelajaran pendidikan tinggi
berbasis link and match, maka kualitas lulusan
pendidikan tinggi dapat terserap pada dunia industri.
Melalui kompetensi yang diperoleh setelah lulus
pendidikan tinggi sesuai dengan arus kebutuhan
tenaga kerja yang terampil sesuai dengan permintaan
dunia kerja atau industri.
f) Melalui upaya pemenuhan fasilitas alat kerja dan
peraga

pendidikan

kursus

dan

pelatihan

yang

berstandar DUDI. Kesesuaian antara fasilitas pada
saat belajar di LKP sangat membantu peserta didik
untuk

terlibat

langsung

dengan

sistem

yang

terpasang dengan pekerjaan yang sesungguhnya
pada DUDI.
2) Meningkatnya

Pendidikan

SMK

yang

berstandar

industri. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan
untuk mencapainya sasaran program melalui:
a) Meningkatkan jumlah guru dan kepala SMK yang
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memperoleh

program

sertifikasi

kompetensi

dari

industri, melalui usaha : (1) meningkatkan jumlah
guru kejuruan yang mengikuti pelatihan upskilling
dan

reskilling

berstandar

industri,

dan

(2)

meningkatkan jumlah kepala sekolah yang mengikuti
pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis
industri.
b) Mengembangkan jumlah SMK menjadi center of
excellence (COE) perbidang keahlian, upaya ini dapat
terealisasi dengan baik melalui pemenuhan fasilitas
pengembangan sarana dan prasarana. Pemenuhan
sarana

dan

prasarana

merupakan

keniscayaan

untuk menciptakan kualitas lulusan SMK dengan
skill

dan

kemampuan

yang

berstandar

dunia

industri.
c) Meningkatkan presentase SMK yang sumber daya
(resources)nya dimanfaatkan oleh stekeholders dalam
konteks kerjasama profesional, melalui usaha berupa
melibatkan
industri
kualitas

para

untuk
peserta

praktisi profesional dari dunia
bersama-sama
didik

SMK

mengembangkan
dalam

proses

pembelajaran. Hal tersebut akan melahirkan inovasi
dan kreativitas dalam optimalisasi sumber daya yang
dimiliki oleh SMK sehingga output atau hasil inovasi,
kreativitas dan daya cipta baru yang dilahirkan
dalam

proses

pembelajaran

akan

dapat

dimanfaatkan oleh DUDI dalam konteks kerjasama
professional.
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d) Meningkatkan presentase SMK yang memperoleh
status

BLUD,

melalui

upaya

pembinaan

secara

intensif dan paripurna supaya jumlah SMK yang
memperoleh status BLUD.
e) Meningkatkan

presentase

SMK

yang

menyelenggarakan teaching factory, melalui usaha
pendampingan serta pembinaan secara masif agar
jumlah SMK mampu menyelenggarakan

teaching

factory.
3) Terwujudnya Pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas
dan

berstandar

diperlukan

untuk

industri.

Arah

mencapainya

kebijakan
sasaran

yang

program

melalui:
a) Jumlah

SDM

Pendidikan

tinggi

vokasi

yang

mengikuti peningkatan kompetensi.
b) Presentase Pendidikan tinggi vokasi yang sumber
daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders
dalam konteks kerjasama profesional.
c) Jumlah Pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH.
d) Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi
Badan Layanan Umum (BLU).
4) Terwujudnya

pelatihan

vokasi yang sesuai dengan

kebutuhan dan standar industri. Arah kebijakan dan
strategi

yang

diperlukan

untuk

mencapai

sasaran

program melalui: Jumlah SDM lembaga kursus dan
pelatihan yang sudah dilatih oleh industri.
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5) Terwujudnya tata Kelola Ditjen Vokasi yang berkualitas.
Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk
mencapainya sasaran program melalui:
a) Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi minimal
BB.
b) Jumlah

satker

di

Ditjen

Pendidikan

Vokasi

mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
2. Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran
strategis (SS) pada tujuan strategi (T): Meningkatnya
kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh
jenjang.
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS): persentase guruguru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di
industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri.
Arah

kebijakan

dan

strategi

yang

diperlukan

untuk

mendorong tercapainya melalui:
1) Meningkatkan jumlah guru kejuruan yang mengikuti
pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri
2) Meningkatkan jumlah kepala sekolah yang mengikuti
pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis
industri
3) Meningkatkan jumlah dosen Pendidikan tinggi vokasi
yang mengikuti sertifikasi kompetensi
4) Meningkatkan jumlah instruktur/pranata laboratorium
Pendidikan

tinggi

vokasi

yang

mengikuti

pelatihan

kompetensi
5) Meningkatkan jumlah pimpinan Pendidikan tinggi vokasi
yang mengikuti pelatihan manajerial bisnis berbasis
industri
6) Meningkatkan jumlah instruktur Lembaga kursus dan
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pelatihan yang dilatih industri
7) Meningkatkan jumlah pengelola Lembaga kursus dan
pelatihan

yang

mendapatkankompetensi

managerial

berbasis industri.
Pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta
sasaran program (SP) dan indikator program (IKP) Ditjen Vokasi.
Program ditjen vokasi bertujuan:
No
1

Sasaran Program (SP)
Meningkatnya
lulusan
pelatihan

jumlah Persentase lulusan SMK dalam

pendidikan

dan

vokasi

yang

memperoleh pekerjaan dan
berwirausaha

IKP

dalam

satu

tahun

yang

memperoleh

pekerjaan atau berwirausaha
Persentase pekerja lulusan SMK

satu dengan gaji minimum sebesar 1x

tahun setelah kelulusan

UMR
Persentase

Lulusan

Pendidikan

Tinggi Vokasi yang dalam satu
tahun memperoleh pekerjaan di
industri atau berwirausaha
Persentase

pekerja

lulusan

Politeknik D1, D2, dan D3 dengan
gaji minimum sebesar 1.2x UMR
Persentase
Politeknik

pekerja
D4/Sarjana

lulusan
Terapan

dengan Gaji minimum sebesar
1.5x UMR
Persentase lulusan kursus dan
pelatihan dalam satu tahun yang
memperoleh

pekerjaan

atau

berwirausaha
2

Meningkatnya

pendidikan

SMK

berstandar yang

yang

Jumlah Guru dan Kepala SMK
memperoleh

program
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industri

sertifikasi

kompetensi

dari

SMK

yang

industri
Persentase

dikembangkan menjadi Center of
Excellence

(COE)

per

bidang

yang

sumber

keahlian
Persentase

SMK

daya (resources)nya dimanfaatkan
oleh stakeholders dalam konteks
kerjasama profesional
Persentase SMK yang memperoleh
status BLUD
Persentase

SMK

yang

menyelenggarakan

Teaching

Factory
3

Terwujudnya
Tinggi

Pendidikan

Vokasi

yang

Jumlah SDM Pendidikan Tinggi
Vokasi

yang

mengikuti

berkualitas dan berstandar Peningkatan Kompetensi
industri

Persentase
Vokasi

Pendidikan

yang

sumber

Tinggi
daya

(resources) nya dimanfaatkan oleh
stakeholders

dalam

konteks

kerjasama profesional
Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi
yang berstatus PTNBH
Jumlah Pendidikan Tinggi Vokasi
yang

sudah

menjadi

Badan

Layanan Umum (BLU)
4

Terwujudnya

Pelatihan

Jumlah SDM

Lembaga

kursus

Vokasi yang sesuai dengan dan pelatihan yang sudah dilatih
kebutuhan

dan

standar oleh industri

industri
5

Terwujudnya

tata

kelola Predikat

SAKIP

Ditjen

Vokasi
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Ditjen

Vokasi

yang minimal BB

berkualitas

Jumlah

Satker

di

Ditjen

Pendidikan Vokasi mendapatkan
predikat ZI-WBK/WBBM

Implementasi strategi merupakan

upaya

sistematis melalui

pengintegrasian sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk
mencapai visi dan misi kemendikbud dengan kewenangan Ditjen
Vokasi yang telah ditetapkan melalui: (1) dukungan managemen
dan

pelaksana

tugas

teknis

lainnya

Ditjen

Vokasi;

(2)

Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam Pendidikan
dan pelatihan vokasi; (3)Penyelenggaraan Pendidikan sekolah
menengah kejuruan; (4) Penyelenggaraan layanan Pendidikan
tinggi

vokasi;

(5)Penyelenggaran

pendidikan

kursus

dan

pelatihan vokasi; (6) Pengembangan, pengkajian dan pemetaan
mutu Pendidikan vokasi.
3.2.Arah Kebijakan dan Strategi Polimarin
Strategi adalah upaya yang sistematis untuk mencapai sasaran
dan tujuan strategis. Setiap strategi diarahkan untuk mencapai
tujuan penyelenggaraan komponen sistem tridharma perguruan
tinggi

di

Polimarin

yang

meliputi

pendidikan,

penelitian,

pengabdian kepada masyarakat. Arah kebijakan pengembangan
Polimarin ke depan harus sejalan dengan upaya peningkatan
mutu dan penguatan daya saing institusi.
Arah kebijakan dan strategi pengembangan Polimarin Tahun
2020 - 2024 memiliki arah kebijakan dan strategi yang sejalan
dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud yang
bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga sesuai dengan
tuntutan visi menjadi politeknik bertaraf internasional dijabarkan
sebagai berikut:
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1. Arah

kebijakan

dan

strategi

untuk

mencapai

sasaran

strategis (SS) pada tujuan strategi (T) dalam mendukung visi
dan

misi

Polimarin

“meningkatnya

kualitas

lulusan

pendidikan tinggi”adalah dilakukan dengan mendasarkan
pada konsep pendidikan vokasi yang berorientasi pekerjaan /
profesi yang terstandarisasi secara nasional dan internasional
melalui program-program:
a. Program peningkatan beasiswa
b. Program pembinaan dan peningkatan prestasi unggul
dalam bidang wirausaha
c. Program pembinaan dan peningkatan prestasi unggul
dalam bidang kreativitas dan daya nalar
d. Program pembinaan dan peningkatan prestasi unggul
dalam minat dan bakat mahasiswa.
e. Program pelatihan pendidikan karakter untuk mahasiswa
f.

Program peningkatan kerjasama baik di dalam maupun di
luar negeri dengan DU/DI.

g. Program penguatan hubungan alumni
2. Arah

kebijakan

dan

strategi

untuk

mencapai

sasaran

strategis (SS) pada tujuan strategi (T) dalam mendukung visi
dan misi Polimarin “meningkatnya kualitas dosen pendidikan
tinggi” adalah dengan penguatan kualitas dosen terhadap
peran tri dharma dalam mengantisipasi dinamika perubahan
serta pesatnya tuntutan kompetisi global menjadi fondasi
pengembangan;mengimplementasikan kinerja penelitian dan
pengabdian

kepada

masyarakat

didekati

dengan

model

tematik; dan penguatan kerjasama dengan stakeholders
melalui program-program :
a. Program peningkatan kompetensi dosen melalui studi
lanjut, pelatihan, dan sertifikasi.
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b. Program

penambahan

dosen

sesuai

dengan

rasio

kecukupan terhadap beban kerja dan jumlah mahasiswa.
c. Program peningkatan kualitas dosen
d. Program peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
e. Program peningkatan tindak lanjut hasil penelitian terapan
dalam bentuk HaKI
f.

Program peningkatan pemanfaatan hasil penelitian di
industri dan masyarakat

g. Program peningkatan mutu jurnal internal
h. Program peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian
i.

Program

peningkatan

tindak

lanjut

hasil

pengabdian

dalam bentuk HaKI
j.

Program peningkatan hasil keluaran pengabdian kepada
masyarakat berbasis end product teknologi tepat guna

k. Program peningkatan kerjasama dalam negeri bidang tri
dharma perguruan tinggi dengan institusi pendidikan baik
di dalam maupun di luar negeri.
3. Arah

kebijakan

dan

strategi

untuk

mencapai

sasaran

strategis (SS) pada tujuan strategi (T) dalam mendukung visi
dan misi Polimarin “meningkatkan kualitas kurikulum dan
pembelajaran”

adalah

dilakukan

dengan

menerapkan

penjaminan mutu, akuntabilitas, transparan dan auditable
melalui dengan program - program :
a. Program penerimaan mahasiswa baru
b. Program

tinjau

ulang

silabus

dan

mengintegrasikan pendidikan karakter
c. Program pengembangan program studi
d. Program pemenuhan buku dan modul ajar

SAP

yang
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4. Arah

kebijakan

dan

strategi

untuk

mencapai

sasaran

strategis (SS) pada tujuan strategi (T) dalam mendukung visi
dan misi Polimarin “meningkatnya tata kelola satuan kerja di
lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi” dengan penguatan
profesionalisme dan karakter SDM untuk antisipasi dampak
demokrasi, globalisasi serta pesatnya pengaruh teknologi
informasi dan komunikasi terhadap sikap dan perilaku
masyarakat (usaha/bisnis/industri), tata nilai dan karakter
bangsa melalui program - program :
a. Program

peningkatan

kompetensi

tenaga

kependidikan

melalui studi lanjut, pelatihan, dan sertifikasi.
b. Program penambahan tenaga kependidikansesuai dengan
rasio

kecukupan

terhadap

beban

kerja

dan

jumlah

mahasiswa.
c. Peningkatan dan pengembangan jaminan mutu layanan
d. Program

peningkatan

transparansi

dan

akuntabilitas

pengelolaan keuangan
e. Program peningkatan citra Polimarin
f. Program penguatan media komunikasi dan kehumasan
3.3.Kerangka Regulasi
Regulasi untuk pengembangan Iptek dan Pendidikan Tinggi
sangat diperlukan

oleh Politeknik Maritim Negeri Indonesia

(Polimarin). Untuk itu, Polimarin merumuskan dan menetapkan
renstra Polimarin berdasarkan regulasi-regulasi sebagai berikut:
1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun

2003

82

Tahun

tentang Sistem

Pendidikan Nasional;
2) Peraturan

Presiden

Nomor

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2019

tentang
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3) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi ;
4) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Pendirian Polimarin ;
5) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Statuta Polimarin;
6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pendidikan dan Kabudyaan Tahun 2020 – 2024;
7) International Maritime Organitation – Standart of Training and
Certification Watch Keeping, IMO Course 7.03;
8) International Maritime Organitation – Standart of Training and
Certification Watch Keeping, IMO Course 7.04; dan
9) Peraturan Kepala BPSDM Perhubungan PK 07 / BPSDM 2016.
3.4.Kerangka Kelembagaan
Untuk

menjalankan

tugas

dan

fungsi

sebagai

lembaga

pendidikan yang mengacu pada pelayanan pendidikan yang
bermutu diperlukan struktur organisasi dan pembagian tugas
organ

kelembagaan

yang

kemudian

dikenal

dengan

istilah

Organisasi dan Tata Kelola (OTK).Struktur OTK Polimarin dapat
dilihat pada Gambar 3.2.
Berdasarkan Gambar 3.2, organ Polimarin sebagai satuan
pendidikan tinggi dapat dipilah 4 (empat) jenis yang memiliki
kedudukan setara, sebagai berikut:
1) Direktur

yang

menjalankan

fungsi

pengelolaan

satuan

pendidikan tinggi pada Polimarin;
2) Senat Politeknik yang menjalankan fungsi pertimbangan dan
pengawasan akademik;
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3) Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang menjalankan fungsi
pengawasan bidang non-akademik; dan
4) Dewan

Penyantun

Polimarin

yang

menjalankan

fungsi

memberikan pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang
ditentukan dalam Statuta Satuan Pendidikan Polimarin.

DIREKTUR
DEWAN

SENAT

PENYANTUN

WADIR 1

WADIR 2

WADIR 3

PERWAKILAN

SISTEM PENGAWASAN

MANAJEMEN MUTU

INTERNAL

KEPALA PUSAT
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

KABAG UMUM
DAN AKADEMIK

KASUBAG

KASUBAG

UMUM

KEUANGAN

KASUBAG
AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN
JURUSAN NAUTIKA

JURUSAN TEKNIKA

JURUSAN KPN
UPT
TEKNOLOGI
INFORMASI

UPT
PERPUSTAKAAN

UPT
UJI KOMPETENSI

UPT
BAHASA

UPT
PEMBENTUKAN
KARAKTER

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Politeknik Maritim Negeri
Indonesia
Sedangkan organisasi Politeknik Maritim Negeri Indonesia
(Polimarin) disusun dari unit-unit sebagai berikut :
1) Dewan Penyantun
2) Senat
3) Direktur
4) 3 Wakil Direktur
5) Perwakilan Manajemen Mutu
6) Sistem pengawasan internal
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7) Ka. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
Pendidikan
8) Ka. Bagian Umum dan Akademik
9) Kasubag. Umum
10) Kasubag. Keuangan
11) Kasubag. Akademik dan Kemahasiswaan
12) Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
13) Jurusan Nautika
14) Jurusan Teknika
15) Jurusan Bisnis Maritim
16) UPT. Teknologi Informasi
17) UPT. Perpustakaan
18) UPT. Uji Kompetensi
19) UPT. Bahasa
20) UPT. Pembentukan Karakter

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Polimarin serta mendukung tercapainya kebijakan pada Direktorat jenderal Pendidikan
Vokasi Kemendikbud, Polimarin menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyatayang
mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapaprogram. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian
dimaksudsetiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakanIndikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK).
Tabel 4.1 Sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU)/indikator kinerja kegiatan (IKK) dan target kinerja Polimarin
tahun 2020 – 2024
No.

1.

Tujuan

Mewujudkan
pendidikan
tinggi vokasi
yang
berkualitas dan
berstandar
industri

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya

kualitas lulusan
pendidikan
tinggi

Program

Kegiatan

a. Program
1. Pemberian
peningkatan
beasiswa bagi
beasiswa
mahasiswa
b. Program
berprestasi
pembinaan
dan 2. Pelatihan
peningkatan
kewirausahaan
prestasi
unggul 3. Mendorong dan
dalam
bidang
memfasilitasi
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Indikator Kinerja
Utama/Indikator
Kinerja Kegiatan
(IKK)
1. Persentase lulusan
S1 dan D4/D3/D2
yang berhasil
mendapat
pekerjaan;
melanjutkan studi;
atau menjadi
wiraswasta

2020

2021

Target
2022

2023

2024

80%

80%

80%

80%

80%
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No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Program

wirausaha
c. Program
pembinaan
dan
peningkatan
prestasi
unggul
dalam
bidang
kreativitas
dan
daya nalar
d. Program pelatihan
pendidikan
karakter
untuk
mahasiswa
e. Program training
dan sertifikasi
f. Program
peningkatan
kerjasama baik di
dalam maupun di
luar negeri dengan
DU/DI
g. Program
pengembangan
dan
penerapan
program
bimbingan
karir
bagi mahasiswa
h. Program
penguatan
hubungan alumni

Kegiatan

4.

5.

6.

7.

mahasiswa untuk
berprestasi pada
kompetisi dalam
berbagai bidang
misal kegiatan
debat bahasa
Inggris dan
Indonesia
Maritime
Challenge (IMC)
Peningkatan
kegiatan kokurikuler dan
ekstrakurikulr
misal melalui
kegiatan holistik,
mantapbintal dan
pendidikan dasar
bela negera
Pelaksanaan
training, uji
kompetensi dan
sertifikasi
Fasilitasi
penyusunan dan
pengembangan
skema sertifikasi
Fasilitasi
pelaksanaan uji

Indikator Kinerja
Utama/Indikator
Kinerja Kegiatan
(IKK)
2. Persentase lulusan
S1 dan D4/D3/D2
yang
menghabiskan
paling sedikit 20
(dua puluh) sks di
luar kampus; atau
meraih prestasi
paling rendah
tingkat nasional

2020

2021

Target
2022

2023

2024

15%

15%

15%

15%

15%
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No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Program

Kegiatan

kompetensi

8. Kegiatan

peningkatan
kerjasama misal
melaksanakan
kunjungan
kerja/penjajakan
kerjasama dengan
dudi atau monev
mahasiswa
magang ke
perusahaan
pelayaran
9. Pelaksanaan
bimbingan dan
konseling
10. Pelaksanaan
layanan
bimbingan karir
11. Peningkatan
pemberdayaan
alumni untuk
keterserapan
lulusan

Indikator Kinerja
Utama/Indikator
Kinerja Kegiatan
(IKK)

2020

2021

Target
2022

2023

2024
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No.

Tujuan

Sasaran Strategis

2. Meningkatnya

kualitas dosen
pendidikan
tinggi

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja
Utama/Indikator
Kinerja Kegiatan
(IKK)
a. Program
1. Peningkatan
1. Persentase dosen
peningkatan
jenjang pendidikan
yang berkegiatan
kompetensi dosen
pasca sarjana
tridharma di
melalui
studi
yang linear atau
kampus lain, di
lanjut, pelatihan,
pada satu rumpun
QS100
dan sertifikasi.
ilmu yang sama
berdasarkan
b. Program
2. Rekrutmen dosen
bidang ilmu
penambahan
sesuai dengan
(QS100 by
dosen
sesuai
kebutuhan dan
subject); bekerja
dengan
rasio
berbasis industri
sebagai praktisi di
kecukupan
3. Pelaksanaan
dunia industri;
terhadap
beban
magang industri
atau membina
kerja dan jumlah
bagi dosen
mahasiswa yang
mahasiswa.
4. Peningkatan
berhasil meraih
c. Program
sarana dan
prestasi paling
peningkatan
prasarana
rendah tingkat
kualitas dosen
penelitian
nasional dalam 5
d. Program
5. Publikasi
(lima) tahun
peningkatan
6. Pendaftaran HaKI 2. Persentase dosen
kualitas
dan 7. Peningkatan
tetap
kuantitas
kualitas jurnal
berkualifikasi
penelitian
ilmiah
akademik S3;
e. Program
8. Peningkatan
memiliki sertifikat
peningkatan
sarana dan
kompetensi/profes
tindak lanjut hasil
prasarana
i yang diakui oleh
penelitian terapan
pengabdian
industri dan dunia
dalam
bentuk
masyarakat
kerja; atau berasal
HaKI
dari kalangan
f. Program
parktisi

2020

2021

Target
2022

2023

2024

20%

20%

20%

20%

20%

40%

40%

40%

40%

40%

43

No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Program

g.
h.

i.

j.

k.

Kegiatan

Indikator Kinerja
Utama/Indikator
Kinerja Kegiatan
(IKK)
profesional, dunia
industri, atau
dunia kerja

peningkatan
9. Kerjasama dengan
pemanfaatan hasil
berbagai institusi
penelitian
di
perguruan tinggi
industri
dan
masyarakat
3. Jumlah keluaran
Program
penelitian dan
peningkatan mutu
pengabdian
jurnal internal
kepada
Program
masyarakat yang
peningkatan
berhasil mendapat
kualitas
dan
rekognisi
kuantitas
internasional atau
pengabdian
diterapkan oleh
Program
masyarakat per
peningkatan
jumlah dosen
tindak lanjut hasil
pengabdian dalam
bentuk HaKI
Program
peningkatan hasil
keluaran
pengabdian
kepada
masyarakat
berbasis
end
product teknologi
tepat guna
Program
peningkatan

2020

2021

Target
2022

2023

2024

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15
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No.

Tujuan

Sasaran Strategis

3. Meningkatnya

kualitas
kurikulum dan
pembelajaran

Program

a.

b.

c.

d.

e.

kerjasama dalam
negeri bidang tri
dharma perguruan
tinggi
dengan
institusi
pendidikan baik di
dalam maupun di
luar negeri.
Program
penerimaan
mahasiswa baru
Program
tinjau
ulang silabus dan
SAP
yang
mengintegrasikan
pendidikan
karakter
Program
pengembangan
program studi
Program
pemenuhan buku
dan modul ajar
Program
peningkatan
kerjasama dengan
dunia industri

Kegiatan

1. Pengembangan

2.
3.
4.

5.

6.

Indikator Kinerja
Utama/Indikator
Kinerja Kegiatan
(IKK)

1. Persentase
sistem penjaringan
program studi S1
mahasiswa
dan D4/D3/D2
Peningkatan
yang
kegiatan promosi
melaksanakan
Penerimaan
kerjasama dengan
mahasiswa baru
mitra
Evaluasi
2. Persentase mata
kurikulum
kuliah S1 dan
berdasarkan
D4/D3/D2 yang
masukan dari
menggunakan
industri pengguna
metode
lulusan misal
pembelajaran
melalui lokakarya
pemecahan kasus
kurikulum
(case method) atau
Harmoniasi
pembelajaran
kurikukulum
keleompok
dengan dunia
berbasis projek
industri
(team based
Akreditasi prodi
project) sebagai

2020

2021

Target
2022

2023

2024

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%
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No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Program

Kegiatan

7.
8.
9.

2

Mewujudkan
tata kelola
yang
berkualitas

Meningkatkaan
tata kelola satuan
kerja
di
lingkungan Ditjen
Pendidikan Vokasi

a. Program
peningkatan
kompetensi tenaga
kependidikan
melalui
studi
lanjut, pelatihan,
dan sertifikasi.
b. Program
penambahan
tenaga
kependidikan
sesuai
dengan
rasio kecukupan
terhadap
beban
kerja dan jumlah
mahasiswa.
c. Peningkatan dan
pengembangan
jaminan
mutu

1.

2.
3.

4.
5.

Indikator Kinerja
Utama/Indikator
Kinerja Kegiatan
(IKK)
Pembukaan prodi
sebagian bobot
baru
evaluasi
Pengadaan buku
3. Persentase
dan modul ajar
program studi S1
Kunjungan
dan D4/D3/D2
yang memiliki
kerja/penjajakan
akreditasi atau
kerja dengan
sertifikat
dunia industri
internasional yang
diakui pemerintah
Peningkatan
1. Rata-rata predikat
jenjang pendidikan
SAKIP satker
pasca sarjana,
minimal BB
diklat dan lain
2. Rata – rata nilai
sejenisnya
Kinerja Anggaran
Rekrutmen tenaga
atas Pelaksanaan
kependidikan
RKA-KL satker
Peningkatan dan
minimal 93
pengembangan
sarana dan
prasarana
Pelaporan dan
evaluasi keuangan
Sertfikasi ISO,
IMO, publikasi

2020

2021

Target
2022

2023

2024

5%

5%

5%

5%

5%

BB

BB

BB

BB

BB

93

93

93

93

93
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No.

Tujuan

Sasaran Strategis

Program

Kegiatan

Indikator Kinerja
Utama/Indikator
Kinerja Kegiatan
(IKK)

2020

2021

Target
2022

layanan
d. Program
peningkatan
transparansi dan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
e. Program
peningkatan citra
Polimarin
f. Program
penguatan media
komunikasi
dan
kehumasan

Catatan :
Target yang tercantum masih dimungkinkan untuk direvisi sesuai program, prioritas, kegiatan dan alokasi anggaran

2023

2024
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4.2. Kerangka Pendanaan
4.2.1.Strategi Pendanaan
A. Sumber Dana
Dalam rangka pelaksanaan program, perlu diupayakan usahausaha untuk memperoleh dana dari berbagai sumber, baik dari
pemerintah, masyarakat maupun bantuan luar negeri.
(1) Anggaran Pemerintah (APBN rupiah murni)
Dana

rupiah

murni

bersumber

dari

pemerintah

yang

dialokasikan untuk kegiatan rutin dan pembangunan dalam
penyelenggaran tugas pokok/fungsi suatu instansi.Dana rupiah
murni meliputi gaji dan tunjangan, belanja barang, belanja modal
dan bantuan sosial. Secara rutin Polimarin mengusulkan dana
berdasarkan kebutuhan yang disusun sesuai prioritas kebutuhan
dan prediksi kemampuan/ketersediaan dana.
(2) Dana Masyarakat
Dana masyarakat yang merupakan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP), bersumber dari: (a) uang kuliah tunggal, (b) biaya
seleksi masuk mahasiswa baru (c) hasil kontrak/kerjasama, (d)
hibah/bantuan

yang

tidak

mengikat

dan

(e)

biaya

diklat

kemaritiman dari instansi lain.
B. Strategi Penggalian Dana
Strategi penggalian dana yang dilakukan dengan jenis sumber
dana dan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
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(1) Anggaran Pemerintah (APBN rupiah murni)
Guna memenuhi kebutuhan yang selalu meningkat dan
keterbatasan dana yang tersedia, Polimarin berupaya untuk
meraih dana dari pemerintah melalui mekanisme usulan dalam
APBN. Perolehan dana dilakukan dengan menyusun program
dengan skala prioritas, baik untuk kebutuhan rutin maupun
pembangunan. Selain itu secara terus menerus mendorong dan
memfasilitasi berbagai komponen di Polimarin agar meraih dana
dari berbagai hibah yang disediakan oleh pemerintah. Polimarin
menyediakan dana pendamping sebagai prasyarat memperoleh
dana-dana hibah.
Strategi

yang

dilakukan

untuk

meraih

dana

tersebut,

dikembangkan melalui jaringan akses kerjasama dengan berbagai
pihak dan membangun komunikasi secara lebih optimal, baik
secara formal maupun non formal.
(2) Dana Masyarakat
(a) Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Untuk mengoptimalkan penerimaan dana ini, diusahakan
melalui peningkatan penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pada
jurusan/program

studi

yang

diminati

masyarakat

dengan

menerapkan subsidi silang dan disesuaikan dengan kemampuan
orang tua mahasiswa.
(b) Biaya seleksi masuk
Untuk mengoptimalkan penerimaan dana ini diusahakan
melalui

peningkatkan

jumlah

pendaftar

mahasiswa

baru,

khususnya yang melalui jalur Seleksi Ujian Masuk Politeknik
Negeri (UMPN). Untuk itu mekanisme pendaftaran secara on line,
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dan promosi yang lebih efektif baik, melalui media cetak atau
elektronik terus dilakukan dan dikembangkan secara efektif.
(c) Biaya Pelatihan Maritim
Untuk meningkatkan penerimaan dana ini, perlu dilakukan
inventarisasi kegiatan yang dapat menarik minat pengguna jasa
yang dihasilkan Polimarin.
C. Strategi Pengelolaan Dana
Prinsip-prinsip

pengelolaan

keuangan

yang

perlu

dikembangkan adalah: tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Melalui

prinsip-prinsip

tersebut

diharapkan

anggaran

yang

diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mencapai hasil kinerja sesuai
dengan perencanaan.
Dalam rangka mendukung prinsip pengelolaan keuangan,
ditetapkan strategi pengelolaan dana sebagai berikut :
(1) Alokasi dana secara proporsional
Unit-unit kerja mendapatkan porsi anggaran sesuai dengan
kebutuhan, agar pelaksanaan tugas pokok yang diemban dapat
dilaksanakan

dengan

lancar.

Alokasi

anggaran

yang

dikembangkan berdasarkan asas proporsionalitas, yang sesuai
dengan jumlah perolehan dana, beban tanggung jawab unit kerja
dan kebutuhan yang harus dipenuhinya, bukan karena keinginan
untuk memenuhi kebutuhan.
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(2) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana
Rencana yang sudah disusun dan disepakati digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap kegiatan.Untuk itu,
dalam rangka pelaksanaan anggaran Polimarin mengacu pada
perencanaan yang disusun berdasarkan kinerja dan prioritas
kebutuhan pada setiap unit kerja.Dalam hal ini perlu diupayakan
keselarasan antara Renstra, SP4, RKA-K/L, DIPA dan LAKIP.
(3) Pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan
Dana yang terkait dengan anggaran pemerintah (APBN Rupiah
Murni) dan Dana Masyarakat (PNBP) yang sudah digunakan
melalui

pelaksanaan

kegiatan

sesuai

rencana

kerja,

harus

dipertanggungjawabkan dengan benar menurut Sistem Akuntansi
Instansi

dari

Kementerian

Keuangan.

Pertanggungjawaban

keuangan tersebut wajib dilakukan oleh setiap pengguna dana
yang melaksanakan

kegiatan. Pertanggungjawaban

keuangan

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar
Akuntansi

Keuangan

(SAK)

yang

berlaku.

Selain

laporan

pertanggungjawaban keuangan, pengguna dana juga dituntut
untuk melaporkan hasil kegiatan yang dilaksanakan kepada
pimpinan terkait.
(4) Pelaporan hasil pengelolaan anggaran secara tertib
Laporan hasil pengelolaan anggaran disusun secara cermat
dan dikirim kepada pihak terkait (intenal maupun eksternal)
secara tepat waktu dengan menggunakan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).Laporan
disusun dan dilaporkan setiap Triwulan, Semester dan Tahunan.
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D. Pertanggungjawaban Anggaran
Dalam melaksanakan kegiatan yang didalamnya terdapat dana
yang

harus

dikelola,

maka

perlu

mempertanggungjawabkan

anggaran sesuai dengan ketentuan. Pertanggungjawaban anggaran
meliputi Pertanggungjawaban Dana APBN (Rupiah Murni dan
Dana Masyarakat/PNBP).
(1) Pertanggungjawaban Dana APBN (Rupiah Murni)
Dana APBN harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan pagu
yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
diatur

berdasarkan

Pelaksanaan

Peraturan

lainnya.

Presiden,

Pertanggungjawaban

dan

Peraturan

Anggaran

harus

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) melalui
aplikasi Sistem Akuntansi Instansi yang telah dikembangkan oleh
Kementerian Keuangan.
(2) Pertanggungjawaban Dana Masyarakat (PNBP)
Dana Masyarakat (PNBP) harus dipertanggungjawabkan sesuai
dengan pagu yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), diatur berdasarkan Peraturan Presiden, dan
Peraturan Pelaksanaan lainnya. Pertanggungjawaban Anggaran
harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) melalui
aplikasi Sistem Akuntansi Instansi yang telah dikembangkan oleh
Kementerian Keuangan.
4.2.2.Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengendalian
Keberhasilan

dalam

mengimplementasikan

Renstra

akan

sangat tergantung pada komitmen dalam proses penyusunan dan
penjabarannya oleh pengambil keputusan, serta penerimaan dari
pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk mencapai tujuan
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pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan
dalam Renstra perlu dilakukan koordinasi, penataan sistem tata
kelola dan pengendalian atau pengawasan yang melibatkan semua
unsur yang terkait di lingkungan Polimarin.
A. Koordinasi
Dalam rangka implementasi Renstra, perlu dukungan semua
unsur/komponen yang ada di lingkungan Polimarin, Semua
stakehaolders tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya saling
berkoordinasi satu sama lain yang terkait untuk melaksanakan
Renstra secara konsekuen, bertahap dan berkesinambungan.
Dukungan yang diperlukan dari semua unsur dimulai dari
penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan melalui
rapat kerja unit.
Penyusunan Renstra Polimarin dilakukan melalui forum yang
dikembangkan melalui tim kerja yang dibentuk berdasarkan SK
Direktur Polimarin.Tim menyiapkan bahan dengan berkoordinasi
pada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data yang relevan
dengan kondisi Polimarin saat ini dan prediksi untuk lima tahun
mendatang. Bahan tersebut dikompilasi, diolah dan selanjutnya
direview dalam forum rapat pleno.
Setelah

Tim

penyusun

menyelesaikan

kajian,

hasilnya

diajukan kepada Senat Polimarin untuk diadakan penelaahan.
Apabila telah disetujui, maka diajukan pengesahan Renstra pada
Senat Polimarin, selanjutnya Renstra yang sudah disetujui akan
menjadikan pedoman dalam penentuan kebijakan, pelaksanaan
program dan kegiatan. Implementasinya dilakukan melalui Rapat
Kerja

Polimarin

merupakan

forum komunikasi antara

para

pengambil kebijakan pendidikan di tingkat Politeknik dan unitunit kerja di lingkungan Polimarin.
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Pimpinan Politeknik maupun Unit Kerja selalu melakukan
koordinasi dengan semua unsur pelaksana, agar rencana kerja
yang

sudah

ditetapkan

bisa

berjalan

sebagaimana

mestinya.Koordinasi dilakukan melalui rapat kerja politeknik,
rapat kerja unit kerja, maupun rapat-rapat rutin yang dilakukan
untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja yang sudah
dilakukan.Rapat-rapat koordinasi rutin ini biasanya dilakukan
untuk periode waktu tertentu, misal bulanan, tri wulanan dan
lain-lain.
B. Tata Kelola
Berbagai upaya penataan tata kelola telah dilakukan hingga
terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 62 tahun 2012
tetang Organisasi dan Tata Kerja Polimarin. Implementasi Renstra
Polimarin tahun 2015-2019 mengacu pada OTK baru tersebut,
menuntut selalu dilakukan pengembangan berbagai elemen yang
menyertainya, misalnya dengan penyusunan berbagai Standar
Operasi dan Prosedur (SOP) yang belum ada dan melakukan
sosialisasi. Itu semua dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan target
kinerja Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Renstra.
Kegiatan pengembangan sistem tata kelola Renstra diwujudkan
dalam bentuk lokakarya penyusunan SOP, pelatihan dalam bidang
perencanaan dan penganggaran untuk para pengelola keuangan
unit

kerja,

serta

pengembangan

data

pendukung

perencanaan.Tujuan dari pengembangan sistem tata kelola adalah
agar

terjadi

kesamaan

mekanisme

serta

sinergi

dalam

perencanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi antar unit kerja
di lingkungan Polimarin.
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C. Pengendalian
Pengendalian

terhadap

implementasi

Renstra

dilakukan

melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab
dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Badan
Penjaminan Mutu terkait dengan bidang akademik dan Badan
Audit Internal terkait dengan asset, keuangan dan kepegawaian.
Sistem pengawasan

internal yang efektif dilakukan

melalui

pengendalian operasional dan finansial, manajemen resiko, sistem
informasi

manajemen,

dan

kepatuhan

terhadap

peraturan

perundang-undangan.
Pengawasan internal dilaksanakan untuk membantu unit kerja
di lingkungan Polimarin dalam mencapai prestasi dan target yang
menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Di
samping itu dapat membantu menghasilkan laporan keuangan
yang

dipercaya,

dan

memastikan

bahwa

unit

kerja

dalam

mengimplementasikan Renstra mematuhi undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
Pada

umumnya

pengendalian

di

dalam

sektor

publik

dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu: (i) atasan langsung; dan (ii)
unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung yakni
pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja termasuk
yang dilakukan oleh unit pengawasan Satuan Pengawas Internal
(SPI).Sedangkan unit pengawasan independen adalah pengawasan
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab kepada
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
4.2.3.Pemantauan dan Evaluasi
Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting
yang tidak dapat terpisahkan dari renstra ini.Sistem pemantauan
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dan evaluasi bertujuan mengetahui tingkat pencapaian dan
kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra
Polimarin 2015-2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan
kebijakan

yang

diimplementasi

melalui

kegiatan

dan/atau

program di tingkat politeknik.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam konteks otonomi
yang

ditempuh

melalui

proses

perancangan,

perencanaan,

implementasi program dan hasilnya di semua tingkatan. Proses ini
sekaligus sebagai pemberdayaan peningkatan kapasitas

dan

kapabilitas aparat pemantauan dan evaluasi diberbagai tingkatan
secara sinergis dan berkesinambungan sehingga program otonomi
pendidikan

dilaksanakan

dengan

baik

dalam

lima

tahun

mendatang.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh lembaga yang lebih
tinggi terhadap lembaga yang lebih rendah sampai kesatuan
pelaksana

pendidikan.Pemantauan

dan

evaluasi

internal

melakukan kegiatan memantau dan mengevaluasi program dan
kegiatan yang bersifat akademis dan nonakademis.
Kegiatan pemantauan dan evaluasi ada tiga jenis yaitu (1)
pemantauan

dan

evaluasi

eksternal

yang

dilakukan

oleh

pendidikan tinggi tim pemantauan dan evaluasi (MONEV) yang
dibentuk oleh

lembaga

independen

yaitu

Satuan

Pengawas

Internal (SPI), (2) pemantauan dan evaluasi internal Polimarin
yang dilakukan tim independen, yaitu pemantauan internal
(MONEV-IN) yang merupakan bagian dari sistem Penjaminan Mutu
Polimarin, dan (3) pemantauan dan evaluasi non-independen yang
merupakan tugas pejabat struktural di berbagai level (sesuai
dengan

tupoksinya)

untuk

memantau

dan

mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan di level bawahnya. Kecuali
lembaga di atas, pemantauan dan evaluasi juga dilakukan oleh
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BPKP, Irjend, maupun oleh Badan Penjaminan Mutu dan Satuan
Pengawas Internal.
A. Tujuan
Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:
(1). mengetahui dukungan dan komitmen pimpinan terhadap
pelaksanaan program dan melihat keselarasan antara visi,
misi politeknik dan prodi serta renstra 2020 - 2024 dengan
pelaksanaan program-program.
(2). menilai tingkat pencapaian indikator kinerja atau target yang
ditetapkan dari sisi kuantitatif, metode pengukuran, maupun
cakupan indikator yang meliputi indikator utama (out come
indicator) maupun indikator tambahan (process & output
based indicator).
(3). mengidentifikasi

masalah

atau

hambatan

dan

cara

penanggulangan yang ditempuh.
(4). menilai

kemajuan

yang

dicapai

dalam

melaksanakan

pengadaan sumber daya pendukung yang diperlukan dan
melakukan

cross

chek

terhadap

pengadaan

fasilitas

pendukung pembelajaran maupun kapasitas pembelajaran.
(5). menilai status kemajuan fisik dan daya serap keuangan pada
komponen kegiatan yang direncanakan oleh lembaga.
(6). membantu pimpinan untuk mengetahui jalannya kegiatan
atau kemajuan pelaksanaan program serta memberikan
saran dan rekomendasi sebagai bahan membuat kebijakan.
B. Prinsip Pelaksanaan
Prinsip-prinsip
berdasarkan ;

pelaksanaan

pemantauan

dan

evaluasi
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(1). kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan
dan evaluasi,
(2). dilakukan secara objektif,
(3). dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan
proses serta berpengalaman melaksanakan pemantauan dan
evaluasi,
(4). transparan,

sehingga

pihak

yang

berkepentingan

dapat

mengetahui dan hasilnya dilaporkan kepada stakeholders,
(5). melibatkan

berbagai

pihak

yang

dipandang

perlu

dan

berkepentingan secara proaktif (partisipatif),
(6). pelaksana yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal
dan eksternal (akuntabel),
(7). mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara
utuh kondisi dan situasi target kinerja pemantauan dan
evaluasi (komprehensif)
(8). pelaksanaan dilakukan dengan jadwal yang ditentukan dan
pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang
sedang terjadi,
(9). dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan,
(10). berbasis indikator kinerja, dan
(11). efektif dan efisien
C. Strategi Pemantauan dan Evaluasi
Agar

tujuan

pelaksanaan

pemantauan

dan

evaluasi

sebagaimana yang diharapkan dapat tercapai serta terpenuhinya
prinsip-prinsip

pelaksanaan

monev,

perlu

adanya

beberapa

strategi yang dirancang dan diimplementasikan sebagai berikut.
(1) Kelembagaan Pemantauan dan Evaluasi Internal :
Kedudukan

kelembagaan

tim

pemantauan

dan

evaluasi

internal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Politeknik
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bersifat independen dan fungsional. Tim monev internal dibentuk
oleh pimpinan Polimarin dengan persyaratan (1) memiliki sifat
independen (beranggotakan pejabat nonstruktural), (2) bebas dari
konflik kepentingan dan (3) ada rincian tugas yang jelas dan (4)
beranggotakan dosen yang memiliki kemampuan dan mempunyai
komitmen tinggi dalam menjalankan tugas. Tim pemantauan
internal ini merupakan kepanjangan tangan dari tim Monev
eksternal sebagai bagian sistem Satuan Pengawas Internal (SPI)
yang dibentuk Direktur.
(2) Pendekatan dan Target kinerja Pemantauan dan Evaluasi
Internal
Dalam pendekatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan
melalui tiga pendekatan yang seimbang, yaitu :
1. indikator

kinerja,

(i)

bersumber

dokumen

untuk

mendapatkan indikator-indikator kinerja input, proses,
output, dan outcame. (ii) arah kegiatan monev internal
untuk

mendapatkan

kemajuan,

rencana

kemajuan,

hambatan.

dan
kerja,
Jika

menganalisis

kemajuan-

dan

data

pencapaian

ada

kesalahan

harus

ditemukan tindakan koreksi.
2. validasi, untuk pengecekan–pengecekan apakah laporan
kemajuan telah dibuat melalui kunjungan lapangan, cek
titik-titik (kendali) kritis (spot checks), client survey,
assesmen dari luar.
3. partisipasi,

untuk

memperoleh

feed

back

tentang

kemajuan kegiatan dari para stakeholders, kelompok
outcome dan beneficiares sebagai bahan pengambilan
keputusan pimpinan, dan agar atasan well informed.
Target kinerja utama pelaksanaan pemantauan dan
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evaluasi

adalah

terhadap

(1)

menjaga

pelaksanaan

pelaksanaan
operasional

program,

program
dan

komitmen

sesuai

internal

pimpinan

(2)

memantau

dengan

manajemen

prosedur
yang

telah

digariskan (3) memantau dan mengevaluasi keterlibatan
aktif staf pengajar dan staf administrasi dalam program
yang

telah

direncanakan,

(4)memantau

dan

mengevaluasi peran serta mahasiswa dalam program
kegiatan,

serta

tingkat

kepuasan

para

mahasiswa,

(5)mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan program dan
(6)mengevaluasi

laporan

dan

rekaman

pengelolaan

program.
(3) Siklus Manajemen dan Prosedur Pelaksanaan
(a) Siklus Manajemen
Siklus manajemen sistem pemantauan dan evaluasi meliputi
perencanaan,

implementasi,

monev,

perencanaan,

dan

seterusnya.Keefektifan siklus sistem manajemen perlu diaudit.
Fokus monev internal adalah kineja proses dan produk. Namun
demikian, secara lebih luwes sesuai dengan kebutuhan dalam halhal tertentu dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi.
(b) Prosedur Pelaksanaan
Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi internal
dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :


telaah

dokumen

rencana

implementasi

program

dan

pelaporan, bertujuan mengetahui indikator kinerja yang
ditetapkan dan pencapaiannya, program pengembangan yang
disusun apakah sudah mengacu kepada renstra Polimarin,
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dan program pengembangan apakah mencerminkan sebuah
aktivitas ataukah infestasi.


pemantauan,

bertujuan

melihat

dan

klarifikasi

tingkat

capaian indikator kinerja terhadap target, apakah dalam
implentasinya sesuai rencana, apakah terdapat kendala dan
hambatan dalam implementasi program dan bagaimana
solusinya,

dan

bagaimana

rancangan

keberlanjutannya

apabila program ini telah berakhir. Tim monev internal
sebagai mitra kerja akan membantu untuk menyelesaikan
masalah.


evaluation, bertujuan mengevaluasi keberhasilan program
berdasarkan data dokumen dan hasil pemantauan. Kegiatan
evaluasi dapat dilakukan dengan tindakan; assessment,
appraisal, estimate, valuation, coasting.



feedback, ke sistem pengambil keputusan dan membentuk
siklus perbaikan mutu kontinyu (CQI). Untuk memahami
kegiatan monev-in lebih operasional perlu disusun prosedur
operasional dengan tahapan sebagai berikut :


setelah

dibentuk

koordinasi

tim

internal

monev-in

untuk

perlu

memahami

melakukan
tugas

dan

fungsinya, memahami satuan unit pelaksana yang perlu
di

pantau

dan

evaluasi,

menyusun

rencana

kerja,

menyiapkan instrumen, menyusun jadwal kunjungan (site
visite) monevin.


melaksanakan desk evaluation, dengan melakukan telaah
dokumen, hasil telaah berupa review coment, menyusun
check list, menentukan jadwal site visite dengan grantee,
mengirim surat permohonan ke grantee dengan lampiran
review coment.
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melaksanakan kegiatan

site visite, secara

berurutan

menemui (1) pimpinan jurusan/prodi, (2) tim Task force,
(3) dosen dan staf administrasi, (4) mahasiswa, (5) fihakfihak yang dianggap penting (stakeholders).


melakukan evaluasi melalui pembahasan dan analisis
hasil site visite.



penyusunan laporan hasil monev disertai saran dan
rekomendasi.



menyampaikan laporan hasil monev ke Direktur sebagai
bahan pengambilan kebijakan.

(c) Indikator Kinerja
Pemantauan

dan

Polimarin

yang

pengelola

kegiatan

evaluasi

mencakup
atau

dilakukan

aspek

teknis,

program

terhadap

kinerja

adminstrasi,

pendidikan

dan

Polimarin.

Pemantauan dan evaluasi pada hakikatnya untuk mengukur
kesesuaian antara pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan
dalam jangka menengah renstra Polimarin, dengan target yang
dapat dicapai melalui strategi pelaksanaan tertentu. Oleh sebab
itu, indikator kinerja dirumuskan secara spesifik, jelas, relevan,
dapat

dicapai,

dapat

dikuantitatifkan,

dapat

diukur

secara

objektif, serta fleksibel terhadap perubahan.
Indikator

kinerja

nonfisik.Yang
prasarana

bersifat

fisik,

yang

diukur

fisik

angka

dapat

misalnya

keketatan

bersifat

fisik

pembangunan
persaingan

dan

sarana

pendaftaran

mahasiswa baru, dan angka dropout.Yang nonfisik misalnya
peningkatan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan, masa tunggu
mahasiswa, nilai rerata NEM mahasiswa baru, nilai TOEFL
mahasiswa, perilaku mahasiswa dll.
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Secara umum terdapat empat jenis indikator kinerja yang
biasa digunakan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi
atau pengukuran kinerja organisasi, yaitu :
(1)

indikator masukan (input), yang mencakup antara lain
kurikulum, mahasiswa, dana, sarana dan prasarana belajar,
data dan informasi, dosen, gedung kuliah, sumber belajar,
motivasi belajar, kebijakan dan peraturan, serta perundangan
yang berlaku.

(2)

indikator proses, yang meliputi antara lain lama waktu
studi, kesempatan mengikuti belajar, jumlah yang putus
kuliah,

efektivitas

pembelajaran,

kualitan

proses

pembelajaran, dan metode pembelajaran.
(3)

indikator

keluaran

(output),

yang

meliputi

nilai

IPK

komulatif lulusan, nilai toefl bahasa Inggris jumlah lulusan
yang cumlaude dan lain-lain
(4)

indikator dampak (outcome) antara lain jumlah mahasiswa
yang bekerja, masa tunggu mahasiswa mendapat pekerjaan,
pengaruh para lulusan terhadap mutu angkatan kerja, peran
mahasiswa dalam pembangunan lingkungan dan peran
lulusan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Polimarin 2020 – 2024 ini akan
menjadi

acuan

utama

dalam penyusunan

Rencana

Kinerja

Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran Polimarin sehingga
akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang
telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik
dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun
dalam percepatan waktu realisasinya. Kegiatan-kegiatan dengan
output yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu
diutamakan,

selain

kegiatan-kegiatan

yang

secara

langsung

menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Polimarin. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat
mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan
sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan
pembiayaannya.
Rencana strategis ini terbuka untuk dievaluasi dan direvisi
berdasarkan

kajian

masyarakat

secara

keadaan

riil

luas.

Polimarin

Disadari

bahwa

dan

tuntutan

keberhasilan

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi juga dihasilkan berkat
adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk
seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran Polimarin
dan

sinergisitas

dengan

semua

pihak

yang

terkait

sangat

diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran,
program dan kegiatan Polimarin yang tertuang dalam Rencana
Strategis Polimarin 2020 – 2024.
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