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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 2020. 

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 

Permendikbud nomor 9 tahun 2016 tentang Akuntabilitas Kinerja di lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

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 dan realisasinya. 
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Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat 

ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja 

dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. 

Adapun hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang digunakan 

dalam penyusunan laporan kinerja.  

Laporan kinerja Polimarin tahun 2020 ini juga disusun mengacu pada 

indikator- indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra Polimarin 2020- 2024. 

Selain itu, laporan ini juga disusun berdasarkan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas, agar masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan serta 

stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Polimarin. 

Kami menyadari bahwa dalam peyusunan laporan ini masih banyak 

kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diperlukan. 

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada para pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan laporan ini. 

 

 

 

 

Semarang, Januari 2021 

Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Dr. Sri Tutie Rahayu, M.Si. 

NIP. 196001041986032001 
 



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA POLIMARIN 2020 

 

vii  

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 
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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 serta Permendikbud 

nomor 39 tahun 2020 tentang Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

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 Pendidikan dan 

Kebudayaan 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.  

 

 



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA POLIMARIN 2020 

 

ix  

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 

2020 bisa dilihat dari ketercapaian indikator kinerja: 

 

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

1 Meningkatnya 

tata kelola 

satuan kerja di 

lingkungan 

Ditjen 

Pendidikan 

Vokasi 

Rata – rata predikat 

SAKIP satker 

minimal BB 

BB BB 100% 

Rata- rata nilai 

kinerja anggaran 

atas pelaksanaan 

RKA-KL satker 

minaml 93 

93 93 100% 

2 Meningkatknya 

kualitas lulusan 

pendidikan 

tinggi 

Persentase Lulusan 

S1 dan D4/D3/D2 

yang berhasil 

mendapat pekerjaan; 

melanjutkan studi ; 

atau menjadi 

wiraswasta 

55% 67% 122% 

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 

10% 1,5% 15% 

3 Meningkatnya 

kualitas dosen 

pendidikan 

tinggi 

Persentase dosen 

yang berkegiatan 

tridharma di kampus 

lain, di QS100 

berdasarkan bidang 

ilmu (QS 100 by 

subject); bekerja 

sebagai praktisi di 

dunia industri; atau 

membina 
mahasiswa yang 

15% 4,6% 30% 
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berhasil meraih 

prestasi paling 

rendah tingkat 

nasional dalam 5 

(lima) tahun 

Persentase dosen 

tetap berkualifikasi 

akademik S3; 

memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi 

yang diakui oleh 

industry dan dunia 

kerja; atau berasala 

dari kalangan 

praktisi 

professional, dunia 

industry; atau dunia 

kerja 

30% 39,5% 132% 

Jumlah keluaran 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

berhasil mendapat 

rekognisi 

internasional atau 

diterapkan oleh 

masyarakat per 

jumlah dosen 

0,10 0,09 90% 

4 Meningkatnya 

kualitas 

kurikulum dan 

pembelajaran 

Persentase program 

studi S1 dan 

D4/D3/D2 yang 

melaksanakan 

kerjasama dengan 

mitra 

35% 100% 285% 

Persentase mata 

kuliah S1 dan 

D4/D3/D2 yang 

menggunakan 

metode pembelajaran 

pemecahan kasus 

(case method) atau 

pembelajaran 

berbasis projek (learn 

based project) 

sebagai sebagian 

bobot evaluasi 

35% 6,2% 18% 
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Persentase program 

studi S1 dan 

D4/D3/D2 yang 

memiliki kareditasi 

atau sertifikat 

internasional yang 

diakui pemerintah  

2,5% 75% 3000% 

 

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 2020 yang digunakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja 

Polimarin tahun 2020 sebesar Rp. 20.815.444.000,- Pagu sebesar tersebut 

digunakan untuk membiayai fungsi Polimarin. 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. 

 

Berdasarkan pagu anggaran DIPA-023.18.2.677623/2020 sebesar Rp. 

20.815.444.000,- yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan 

terealisasi sebesar Rp. 17.372.994.034,- sehingga persentase daya serap anggaran 

Polimarin dari 1 Januari  2020 hingga 31 Desember 2020 adalah sebesar 83,46%.  
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BAB I  

PENDAHULAN 

   

 

1.1 Gambaran Umum 

Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) adalah perguruan tinggi 

negeri yang menyelenggarakan 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 dan pengelolaan pendidikan tinggi memberikan peluang 

dan tantangan bagi 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 program-program yang telah 

direncanakan, memberikan dampak terhadap pencitraan Polimarin yang baik di mata 

pemerintah, perguruan tinggi lain maupun masyarakat.  

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

Nautika (kelas reguler dan kelas Joint Degree dengan Hochschule Wismar 
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University, Germany), 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. 

 

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 

 

 

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 banyak sehingga mereka semua memiliki kesempatan yang 
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sama untuk belajar keluar negeri dengan program retooling Kemenristekdikti 

tersebut. 

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. Sistem pembelajaran di 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 

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 2020 

mengacu pada: 
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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 Petunjuk Teknis 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 

Maritim Negeri Indonesia. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Tahun 2020-2024. 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39  Tahun 2020 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

10. Rencana Strategis Politeknik Maritim Negeri Indonesia Tahun 2020 - 2024. 

 

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 Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 

Polimarin berdasarkan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 

Tahun 2012. Berdasarkan Permendikbud No. 62 Tahun 2012, tanggal 19 
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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 Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

b. Pembinaan Polimarin dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

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; 
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2. Bagian; 

3. Jurusan; 

4. Pusat; 

5. Unit Pelaksana Teknis. 

c. Satuan Pengawasan; 

d. Dewan Penyantun 

 

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 
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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 

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) 2020 - 2024 

Rencana strategis (renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Renstra tersebut telah memuat 

visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis yang wajib dijalankan oleh satuan 

organisasi di bawah Kemendikbud. Sebagai salah satu satu satuan kerka (satker) 

di Kemendikbud, Polimarin wajib menyusun renstra yang selaras dengan renstra 

Kemendikbud. Penyelarasan renstra ini bertujuan agar laporan akuntabilitas 

kinerja Polimarin dapat bersinergi dan menyatu dengan laporan Kemendikbud. 

Mengingat laporan akuntabilitas kinerja institusi Kemendikbud adalah merupakan 

kumpulan laporan seluruh unit eselon, satker dan UPT yang ada di lingkungan 

Kemendikbud sehingga menjadi satu kesatuan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

tingkat Kemendikbud. Dengan demikian laporan akuntabilitas kinerja Polimarin 

selalu berorientasi pada Kemendikbud. 

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 serta Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi yang mengatur seluruh operasional pendidikan tinggi, 

termasuk di dalamnya mengatur tentang kurikulum program studi, maka 

kurikulum program studi di Polimarin menyesuaikan dengan Permendikbud 

tersebut. Namun demikian, kurikulum prodi di Polimarin juga harus 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 
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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 

menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kemaritiman dan ilmu 

pengetahuan lainnya yang saat ini memiliki 4 (empat) prodi yaitu yaitu prodi D3 

Nautika, prodi D4 Nautika, prodi D3 Teknika dan prodi D3 KPN. 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 

teknologi; 

c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk mendukung 

peningkatan pelayanan dan mutu kehidupan masyarakat; dan 

d. Menyelenggarakan uji kompetensi yang berstandar internasional. 
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2.1.3 Tujuan Strategis 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Polimarin dan untuk mendukung visi, 

misi dan tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang tercantum 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 

22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan 

tahun 2020 - 2024, 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 : 

a. mewujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar 

industri. 

b. mewujudkan tata kelola yang berkualitas. 

 

2.1.4 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. 

 

2. 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 



 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA POLIMARIN 2020 

11  

 

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: 

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 tridharma dalam mengantisipasi dinamika perubahan serta 

pesatnya tuntutan kompetisi global menjadi fondasi pengembangan; 

mengimplementasikan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
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didekati dengan model tematik; dan penguatan kerjasama dengan 

stakeholders melalui program-program :  

a. Program peningkatan kompetensi dosen melalui studi lanjut, pelatihan, 

dan sertifikasi.  

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 tridharma 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 program - 

program :  

a. Program penerimaan mahasiswa baru  

b. Program tinjau ulang silabus dan SAP yang mengintegrasikan pendidikan 

karakter  

c. Program pengembangan program studi  

d. Program pemenuhan buku dan modul ajar  
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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  

 

2. 3. Perjanjian Kinerja Polimarin Tahun 2020 

Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) telah melakukan 

penandatangan perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perjanjian kinerja ini 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 

amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur 

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Perjanjian kinerja antara Direktur Polimarin dengan Direktur Jenderal  

Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun  

2020 

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %Capaian 

1 Meningkatnya 

tata kelola 

satuan kerja di 

lingkungan 

Ditjen 

Pendidikan 

Vokasi 

Rata – rata predikat 

SAKIP satker 

minimal BB 

BB BB 100% 

Rata- rata nilai 

kinerja anggaran 

atas pelaksanaan 

RKA-KL satker 

minaml 93 

93 93 100% 

2 Meningkatnya 

kualitas 

lulusan 

pendidikan 

tinggi 

Persentase Lulusan 

S1 dan D4/D3/D2 

yang berhasil 

mendapat pekerjaan; 

melanjutkan studi ; 

atau menjadi 

wiraswasta 

55% 67% 122% 

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 

10% 1,5% 15% 

3 Meningkatnya 

kualitas dosen 

pendidikan 

tinggi 

Persentase dosen 

yang berkegiatan 

tridharma di kampus 

lain, di QS100 

berdasarkan bidang 

ilmu (QS 100 by 

subject); bekerja 

sebagai praktisi di 

dunia industri; atau 

membina 

mahasiswa yang 

berhasil meraih 

prestasi paling 

rendah tingkat 

nasional dalam 5 

(lima) tahun 

15% 4,6% 30% 
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Persentase dosen 

tetap berkualifikasi 

akademik S3; 

memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi 

yang diakui oleh 

industry dan dunia 

kerja; atau berasala 

dari kalangan 

praktisi 

professional, dunia 

industry; atau dunia 

kerja 

30% 39,5% 132% 

Jumlah keluaran 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

berhasil mendapat 

rekognisi 

internasional atau 

diterapkan oleh 

masyarakat per 

jumlah dosen 

0,10 0,09 90% 

4 Meningkatnya 

kualitas 

kurikulum dan 

pembelajaran 

Persentase program 

studi S1 dan 

D4/D3/D2 yang 

melaksanakan 

kerjasama dengan  

mitra 

35% 100% 285% 

Persentase mata 

kuliah S1 dan 

D4/D3/D2 yang 

menggunakan 

metode pembelajaran 

pemecahan kasus 

(case method) atau 

pembelajaran 

berbasis projek 

(learn based project) 

sebagai sebagian 

bobot evaluasi 

35% 6,2% 18% 

Persentase program 

studi S1 dan 

D4/D3/D2 yang 

memiliki kareditasi 

atau sertifikat 

2,5% 75% 3000% 
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internasional yang 

diakui pemerintah  

 

Anggaran berdasarkan kegiatan untuk pencapaian rencana kinerja di tahun 

2020, disajikan sebagai berikut : 

[4261] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 

Tugas Teknis Lainnya Ditjen 

Pendidikan Vokasi 

: Rp. 8.198.236.000 

[4263] Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan 

Profesi 

: Rp. 12.617.208.000 

 TOTAL : Rp.  20.815.444.000 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Polimarin 

dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud tahun 2020, terdapat 

10 indikator kinerja yang diperjanjikan untuk dilaksanakan pada tahun tersebut. 

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 dituangkan 

dalam pengukuran kinerja Polimarin tahun 2020 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 2020 - 2024. 

 

3.1.1 Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke-1 : Meningkatnya 

tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi 

Pada sasaran strategis ke-1, ada 2 indikator kinerja yang diperjanjikan 

dengan jumlah yang tidak tercapai sebanyak 1 indikator dan 1 indikator yang 

mencapai target seperti yang disajikan pada Tabel 3.1. 

 

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

No. Indikator 
Realisasi 2020 

Target Realisasi % Capaian 

1. 

Rata-rata predikat 

SAKIP satker minimal 

BB 

BB BB 100% 

2. 

Rata- rata nilai kinerja 

anggaran atas 

pelaksanaan RKA-KL 

satker minimal 93 

93 93 100% 
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a. Rata – rata predikat SAKIP satker minimal BB 

Berdasarkan Inpres  No. 7 Tahun 1999  tentang  akuntabilitas instansi  

pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan 

penyelenggaran pemerintahan dengan membuat laporan akuntabilitas kinerja  

instansi pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari berbagai aktivitas 

mulai dari sistem pengumpulan data, system pengukuran dan system pelaporan  

kinerja untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan 

untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.   

Penerapan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

dapat berperan dalam mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah. Selain itu 

penerapan SAKIP juga berdampak pada  penyusunan  anggaran  yang berdasarkan  

kinerja. Oleh karena itu, Polimarin juga wajib melaksanakan dan 

mengimplementasikan SAKIP.   

Sasaran Kegiatan ini di ukur menggunakan indikator Nilai AKIP dengan 

komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi 

kinerja dan pencapaian sasaran kinerja. Nilai hasil evaluasi AKIP adalah nilai 

hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) atas Sistem 

AKIP yang dilakukan oleh setiap K/L. Cara menghitung dilakukan oleh 

Kementerian PAN RB berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah 

dengan menjumlahkan 5 (lima) komponen indicator penilaian seperti yang telah 

disebutkan di atas. 

Pada tahun 2020 ditetapkan target rata-rata predikat SAKIP satker adalah 

minimal BB dan telah terealisasi dengan nilai BB sehingga persentase capaian 

adalah sebesar 100% hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.2. Jika dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan pada periode akhir renstra tahun 2024 dengan nilai 

BB, capaian rata-rata predikat SAKIP satker tahun 2020 telah/belum memenuhi 

target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai sebesar 100%.  
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Tabel 3. 2 Capaian rata-rata predikat SAKIP Polimarin 

Indikator 2020 2020 – 2024 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2020 - 2024 

Realisasi 

2020 

% 

Capaian 

Rata-rata 

predikat 

SAKIP  

BB BB 100% BB BB 100% 

 

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah :  

1. penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja 

Polimarin yang dicascade dari level pimpinan hingga staf; 

2. mendorong unit kerja untuk menginput data capaian kinerja ke dalam aplikasi 

e-kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi Simproka dan Molk;  

3. memantau capaian kinerja, melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut 

sesuai indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan 

dengan pembahasan dengan seluruh unit kerja. Selain itu dilakukan 

monitoring dan pelaksanaan evaluasi kinerja; 

4. penyusunan Laporan Kinerja Polimarin tahun 2019 agar capaian kinerja tahun 

2020 tercapai; dan 

5. mengirimkan staf/pejabat yang menangani Lakip untuk mengikuti diklat atau 

bimtek Lakip. 

 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian rata-rata predikat 

SAKIP adalah:  

1. meningkatkan komponen pencapaian sasaran dan kinerja Polimarin; 

2. pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor penyebab dan mencari solusinya; dan 

3. membangun komunikasi internal yang efektif dan efisien. 

 

Pada tahun 2020, Polimarin berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 

Rp. 718.281.757,-  dari total anggaran sebesar Rp. 8.913.250.000,- untuk 

memenuhi pencapaian indikator ini. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja 

bahan, beban jasa profesi, dan belanja perjalanan paket meeting dalam kota 
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b. Rata- rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL satker 

minimal 93 

Rata-rata nilai kinerja atas pelaksanaan RKA-KL satker diukur melalui 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan ukuran 

evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan 

mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, 

kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Dua 

belas indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), 

antara lain: (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Pengelolaan UP, 

(4) Rekon LPJ Bendahara, (5) Data Kontrak, (6) Penyelesaian Tagihan, (7) 

Penyerapan Anggaran, (8) Retur SP2D, (9) Perencanaan Kas (Renkas), (10) 

Pengembalian/Kesalahan SPM, (11) Dispensasi Penyampaian SPM, (12) Pagu 

Minus. Metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada Lampiran 

Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-4547/PB.2/2018 Tanggal 30 Mei 

2018 Tentang Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada 

Online Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Pengukuran atas indikator ini dilakukan oleh Kementerian 

Keuangan. Setiap Kementerian/Lembaga dan satker dapat memantau nilai IKPA 

secara periodik melalui aplikasi OMSPAN secara online. 

Pada tahun 2020 ditetapkan target rata- rata nilai kinerja anggaran atas 

pelaksanaan RKA-KL satker adalah minimal 93 dan telah terealisasi sebesar 93 

sehingga persentase capaian adalah sebesar 100% hal ini dapat dilihat pada Tabel 

3.3. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode akhir renstra 

tahun 2020-2024 dengan nilai 93, capaian rata-rata nilai kinerja anggaran atas 

pelaksanaan RKA-KL satker tahun 2020 telah memenuhi target yang ditetapkan 

yaitu hanya mencapai sebesar 100%.  
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Tabel 3. 3 Capaian rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL 

Indikator 2020  2020 – 2024 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2020 - 2024 

Realisasi 

2020 

% 

Capaian 

Rata-rata 

nilai kinerja 

anggaran atas 

pelaksanaan 

RKA-KL 

satker 

 

93 93 100% 93 93 100% 

 

Untuk meningkatkan capaian ini agar memenuhi target akan dilakukan 

monitoring evaluasi terhadap 12 indikator yang menjadi komponen penilaian. 

Dari 12 indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersebut, terdapat beberapa 

indikator yang perlu ditingkatkan kinerjanya yaitu: Data kontrak dan Halaman III 

DIPA.  

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah:  

1. Bimtek penyusunan anggaran dan kegiatan  

2. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran TA 2020 dan Petunjuk Teknis 

Kegiatan Anggaran TA 2020.   

3. Pemantapan mekanisme perencanaan dan penganggaran  

4. Supervisi penganggaran bersama instansi terkait seperti dengan Kementerian 

Keuangan  

5. Koordinasi, evaluasi dan verifikasi tagihan belanja Polimarin.  

6. Koordinasi pelaksanaan anggaran.  

7. Evaluasi pelaksanaan anggaran.  

8. Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan  

 

Walaupun indikator ini sudah memnuhi target namun tetap dilakukan  upaya 

perbaikan yang akan dilakukan Polimarin antara lain penyusunan plan of action 

kegiatan dan dipantau secara berkala sehingga dapat mengoptimalkan realisasi 

anggaran, melakukan revisi Halaman III DIPA bersamaan dengan pelaksaanan 

revisi DIPA untuk mengurangi gap antara rencana penarikan dana (RPD) dan 
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realisasi. Selain itu, Polimarin akan mengurangi frekuensi revisi anggaran 

(DIPA/POK) karena semakin besar jumlah revisi, menunjukkan perencanaan 

anggaran yang tidak tepat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. 1 Bimtek Penyusunan Program dan Anggaran 

bertempat di Polimarin pada tanggal 15 Februari 2020 

 

Pada tahun 2020, Polimarin melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 

10.524.000,-  dari total anggaran sebesar Rp. 54.184.000,- untuk mencapai target 

indicator ini. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja bahan, beban jasa 

profesi dan belanja perjalanan paket meeting dalam kota. 
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3.1.2 Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke-2 : Meningkatnya 

kualitas lulusan pendidikan tinggi 

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

dengan jumlah yang tidak tercapai sebanyak 1 indikator dan 1 indikator yang 

mencapai target seperti yang disajikan pada Tabel 3.4 

 

Tabel 3. 4 Capaian indikator kinerja sasaran strategis ke-2 

No. Indikator Realisasi 2020 

Target Realisasi % Capaian 

1. Persentase Lulusan S1 

dan D4/D3/D2 yang 

berhasil mendapat 

pekerjaan; melanjutkan 

studi ; atau menjadi 

wiraswasta 

55% 67% 122% 

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 

10% 1,5% 15% 

 

a. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat 

pekerjaan; melanjutkan studi ; atau menjadi wiraswasta 

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan tinggi adalah dengan melihat 

jumlah mahasiswa lulusan pendidikan tinggi yang berhasil mendapat pekerjaan, 

melanjutkan studi atau menjadii wiraswasta. Hal ini dikarenakan indikator ini 

menunjukkan outcome pendidikan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan 

kontibusi perguruan tinggi terhadap kompetensi yang ada di dunia kerja.   

Polimarin menjadikan persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan, 

studi lanjut atau berwiraswasta menjadi salah satu indikator kinerja untuk 

mengukur tingkat penyerapan dunia kerja terhadap lulusan Polimarin. 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 



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA POLIMARIN 2020 
 

24  

 

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.  

Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan 

paling cepat dua tahun setelah lulus. Tracer study yang dilakukan dalam 

menghitung jumlah lulusan perguruan tinggi yang mendapatkan pekerjaan, studi 

lanjut atau berwiraswasta. Kegiatan penelusuran alumni juga untuk mengetahui 

daya serap dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. 

Pada tahun 2020 ditetapkan target rata-rata Persentase Lulusan S1 dan 

D4/D3/D2 yang berhasil mendpat pekerjaan; melanjutkan studi ; atau menjadi 

wiraswasta adalah 55% dan telah terealisasi dengan nilai 67% sehingga persentase 

capaian adalah sebesar 122% hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.5. Jika 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode akhir renstra tahun 

2024 dengan presentase 55%, capaian target rata-rata Persentase Lulusan S1 dan 

D4/D3/D2 yang berhasil mendpat pekerjaan; melanjutkan studi ; atau menjadi 

wiraswasta tahun 2020 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu mencapai 

sebesar 67% sehingga nilai capaiannya adalah 122%. 
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Tabel 3. 5 Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat  

pekerjaan; melanjutkan studi ; atau menjadi wiraswasta 

Indikator 2020 2020 – 2024 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2020 - 2024 

Realisasi 

2020 

% 

Capaian 

Persentase 

Lulusan S1 

dan D4/D3/D2 

yang berhasil 

mendpat 

pekerjaan; 

melanjutkan 

studi ; atau 

menjadi 

wiraswasta 

55% 67% 122% 55% 68% 122% 

 

Dari 64 Mahasiswa yang lulus tahun 2020 terdapat 41 mahasiswa yang 

berhasil mendapat pekerjaan dan 2 mahasiswa yang menjadi wiraswasta. 

 Walaupun target kinerja sudah tercapai, namun tetap ada kendala yang 

dihadapai dalam rangka pencapaian indikator kinerja di atas adalah yaitu : 

1. Rendahnya informasi lowongan kerja yang diterima oleh lulusan; 

2. Lulusan belum secara maksimal dikenal di masyarakat khususnya pada 

pengguna lulusan; 

3. Keterbatasan modal usaha untuk berwirausaha; 

4. Kurangnya pemahaman terhadap bidang usaha yang dikembangkan; 

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

 

 Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target adalah: 

1. Training sertifikasi Electronik data Interchange (EDI) 

Pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa program Studi KPN mengenai 

penginputan data secara elektronik yang terintegerasi (national single 

windows) yang merupakan simulasi dari proes ekspor dan impor barang. Pada 

pelatihan ini mahasiwa mampu menginput data yang diperlukan selama 

proses kegiatan ekspor dan impor yang terintegereasi dengan Bea dan Cukai 

sesuai dengan data dan dokumen barang yang akan masuk atau keluar dari 

wilayah pabean. 
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2. Training/sertifikasi Logistik dan Supply Chain management bagi mahasiswa 

prodi KPN 

Pelatihan bagi mahasiswa kpn yang bekerja sama dengan pihak industri di 

bidang logistik dan supply chain yang diikuti oleh mahasiswa KPN dan di 

pandu oleh para pakar di bidang logistik dan supply chain. Pelatihan ini 

memperkenalkan mengenai kegiatan logistik dan rantai pasok dalam kegiatan 

bisnis di bidang pelayaran dan kepelabuhanan sebagai bekal mahaisswa kwtia 

terjun ke dunia kerja. 

 

3. Training/sertifikasi International Safety Management Code (ISM Code) 

ISM Code adalah standar internasional manajemen keselamatan dalam 

pengoperasian kapal serta upaya pencegahan atau pengendalian pencemaran 

lingkungan. Sesuai dengan 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. 

 

4. Training/sertifikasi Basic Safety Training/BST (Nautika, Teknika , KPN) 

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. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal
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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5. Training sertifikasi RADAR dan ARPA (Nautika) 

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. 

 

6. Training Medical First Aid (MEFA) 

Pelatihan cara melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan 

Pelatihan ini wajib diikuti oleh mahasiswa prodi nautika dan teknika. 

 

7. Traininig 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 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. 

 

9. Training Medical Care 

Pelatihan dasar cara penggunaan alat-alat kesehatan untuk menangani dan 

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

teknika. 

 

10. Uji Kompetensi Skema Pengawas Kegiatan Logistik 

Uji kompetensi bagi mahasiswa Polimarin Program Studi KPN dengan 

mengikuti asesmen di LSP P1 Polimarin. Asesmen dilaksanakan setelah 

mahasiswa mengikuti pembelajaran mata kuliah Logistik dan rantai pasok 

dan dinyatakan lulus pada pembelajaran mata kuliah tersebut. Asesmen 

dilasanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) simulasi tempat kerja LSP 
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Polimarin, yang di laksankana oleh seorang asesor kompetensi yang sudah 

mendapatkan lisensi dari Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di bawah 

Kementerian Ketengakerjaan Republik Indonesia. Hasil dari asesmen ada dua 

yaitu kompeten dan tidak kompeten. Jika setelah proses uji kompetensi asesi 

dinyatakan kometen oleh asesor maka asesi berhak menapatan sertifikat 

profesi Pengawas Kegiatan Logistik yang sudah mendapatakan lisensi dari 

BNSP dan jika asesi diayatakn belum kompeten maka asesi bias melakukan 

uji kompetensi ulang. 

 

11. Uji Kompetensi Skema Petugas Keagenan Kapal 

Uji kompetensi bagi mahasiswa Polimarin Program Studi KPN dengan 

mengikuti asesmen di LSP P1 Polimarin. Asesmen dilaksanakan setelah 

mahasiswa mengikuti pembelajaran mata kuliah Keagenan kapal dan 

dinyatakan lulus pada pembelajaran mata kuliah tersebut. Asesmen 

dilasanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) simulasi tempat kerja LSP 

Polimarin, yang di laksanakan oleh seorang asesor kompetensi yang sudah 

mendapatkan lisensi dari Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di bawah 

Kementerian Ketengakerjaan Republik Indonesia. Hasil dari asesmen ada dua 

yaitu kompeten dan tidak kompeten. Jika setelah proses uji kompetensi asesi 

dinyatakan kompeten oleh asesor maka asesi berhak menapatan sertifikat 

profesi Pengawas Kegiatan Logistik yang sudah mendapatakan lisensi dari 

BNSP dan jika asesi diayatakan belum kompeten maka asesi bias melakukan 

uji kompetensi ulang. 

 

12. Uji Kompetensi Skema Pengawas Operasional Gudang 

Uji kompetensi bagi mahasiswa Polimarin Program Studi KPN dengan 

mengikuti asesmen di LSP P1 Polimarin. Asesmen dilaksanakan setelah 

mahasiswa mengikuti pembelajaran mata kuliah pergudangan dan dinyatakan 

lulus pada pembelajaran mata kuliah tersebut. Asesmen dilasanakan di 

Tempat Uji Kompetensi (TUK) simulasi tempat kerja LSP Polimarin, yang di 

laksankana oleh seorang asesor kompetensi yang sudah mendapatkan lisensi 
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dari Badan nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di bawah Kementerian 

Ketengakerjaan Republik Indonesia. Hasil dari asesmen ada dua yaitu 

kompeten dan tidak kompeten. Jika setelah proses uji kompetensi asesi 

dinyatakan kompeten oleh asesor maka asesi berhak menapatan sertifikat 

profesi Pengawas Kegiatan Logistik yang sudah mendapatakan lisensi dari 

BNSP dan jika asesi diayatakn belum kompeten maka asesi bias melakukan 

uji kompetensi ulang. 

 

13. Kuliah umum dengan bea cukai semarang 

Kuliah umum yang diselenggarakan oleh Polimarin Khususnya Prodi KPN 

kepada mahasiswa dengan bekerja sama dengan direktorat Bea dan 

cukai.Kuliah umum ini memiliki tujuan mengenalkan kegiatan kepabeanan 

kepada mahasiswa Prodi KPN secara rinci. 

 

14. Pelatihan Manajemen Operasi Pergudangan prodi KPN 

Pelatihan kepada mhasiswa prodi KPN mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan pergudangan. Dalam pelatihan ini menjalaskan secara rinci arus 

pergerakan barang dari hilir sampai hulu atau sebaliknya dari hulu ke hilir. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Prodi KPN Polimarin bekerja sama dengan 

pihak yang berkompeten dibidang manajemen pergudangan, dalam hal ini 

dilaksanakan oleh para praktisi pergudangan. 

 

15. Training Survival Craft and Rescue Boat 

 

16. Program Kewirausahaan Mahasiswa Vokasi 

Dalam waktu kurang lebih 4 bulan, kelompok mahasiswa Polimarin yang 

mendapat hibah dana PKMV, belajar mengelola bisnis melalui penjualan roti 

'Aldebaran'.  Hal yang diutamakan bisa dialami oleh mahasiswa adalah 

melakukan.manajemen persediaan bahan baku, manajemen tenaga kerja, 

manajemen produksi dan manajemen keuangan. Mahasiswa didampingi oleh 
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kelompok dosen Kewirausahaan yg memberikan pendampingan secara 

praktek saat berjualan dan secara akademis saat pelaporan kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada tahun 2020 efisiensi anggaran yang dicapai oleh Polimarin untuk 

mencapai target pemenuhan indicator ini sebesar Rp. 78.839.421,-  dari total 

anggaran sebesar Rp. 1.126.309.000,- Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari 

belanja bahan, beban jasa profesi, dan belanja honor output kegiatan. 

 

b. 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 

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 

Gambar 3. 2 Foto Kegiatan PKMV 
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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. 6 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 

Indikator 2020 2020 – 2024 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2020 - 2024 

Realisasi 

2020 

% 

Capaian 

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 

10% 1,5% 15% 10% 1,5% 15% 

 

Pada tahun 2020 ditetapkan target rata-rata 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 adalah 10% dan telah 

terealisasi dengan nilai 1,5% sehingga persentase capaian adalah sebesar 15% hal 
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ini dapat dilihat pada Tabel 3.6. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

pada periode akhir renstra tahun 2024 dengan presentase 10%, capaian target rata-

rata 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 tahun 2020 belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu hanya 

mencapai sebesar 15% 

 

Tabel 3. 7 Nama Lulusan Mahasiswa berprestasi tingkat Nasional 

No. Nama NIM Jenis Kejuaraan 

1 Nur Alif Ramdhani 160502020 

Juara Umum Indonesia 

Maritime Chalenge Tahun 

2017 

 

Untuk mendukung pencapaian target prestasi mahasiswa di tingkat nasional 

ada beberapa kegiatan yang diikuti yaitu: 

1. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Lomba 

Festival Hadroh 2020” yang diselenggarakan oleh Universitas Dian 

Nuswantoro Semarang pada tanggal 22 Januari 2020. 

2. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Lomba 

Poster” yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin pada tanggal 29 

Mei – 29 Juli 2020 secara daring. 

3. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Lomba Seni 

Virtual Tingkat Nasional Dies Natalis ke-64” yang diselenggarakan oleh 

Universitas Hasanuddin pada tanggal 20 Agustus 2020 secara daring. 

4. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba Lomba 

Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tanggal 31 

Agustus 2020 secara daring. 

5. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Festival 

Seni UKM Seiya(FSUS 2020)” yang diselenggarakan oleh UKM Seiya IAIN 

Ponorogo pada tanggal 20 September  2020 secara daring. 

6. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Engglish 

Competion” yang diselenggarakan oleh PIP Makasar pada tanggal 20 Oktober  
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2020 secara daring. 

7. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Lomba 

Desain Poster” yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tanggal 25 

Oktober  2020 secara daring. 

8. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Lomba 

Vfactorindonesia” yang diselenggarakan oleh Drijen Vokasi pada tanggal 20 

November  2020. 

9. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba Lomba 

Nyanyi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tanggal 27 November 

2020 secara daring. 

10. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Pemilihan 

Remaja Berbudipekerti XVI 2020 Tingkat Nasional” yang diselenggarakan 

oleh Universitas Pendidikan Ganesha pada tanggal 27 November  2020. 

11. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “International 

Short Story Writing Competition” yang diselenggarakan oleh Kosana 

Publisher pada tanggal 17 November  2020 secara daring. 

12. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Lomba 

Quote Tingkat Nasional” yang diselenggarakan oleh GYFRA pada tanggal 23 

November  2020 secara daring. 

13. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Lomba 

Penulis tingkat Nasional” yang diselenggarakan oleh Nubarin pada tanggal 27 

November  2020 secara daring. 

14. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Lomba 

Cipta Puisi Nasional Tema Rindu” yang diselenggarakan oleh Media Literasi 

Indonesia pada tanggal 20 Desember  2020 secara daring. 

15. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Lomba 

Cipta Puisi Nasional Tema Senja” yang diselenggarakan oleh Jendela Literasi 

Indonesia pada tanggal 28 Desember  2020 secara daring. 

16. Pengiriman delegasi mahasiswa Polimarin pada kegiatan lomba “Lomba 

pantun Agama tingkat Nasional” yang diselenggarakan oleh Sinarmedia pada 

tanggal 30 Desember  2020 secara daring. 
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Kegiatan yang dilakukan oleh Polimarin selanjutnya terkait dengan usaha 

untuk tercapainya indikator ini adalah: 

1. program pembinaan peningkatan prestasi mahasiswa melalui pemberian 

reward. 

2. melakukan evaluasi proses pembinaan mahasiswa 

 

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja adalah: 

1. Implementasi pembinaan mahasiswa di Polimarin belum optimal; 

2. Keterbatasan sumber dana dalam menunjang kegiatan kemahasiswaan; 

3. Komitmen sivitas akademika yang masih rendah;  

 

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. 
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3.1.3 Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke-3 : Meningkatnya 

kualitas dosen pendidikan tinggi 

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

dengan jumlah yang tidak tercapai sebanyak 2 indikator dan 1 indikator yang 

mencapai target seperti yang disajikan pada Tabel 3.8 

 

Tabel 3. 8 Capaian indikator kinerja sasaran strategis ke-3 

No. Indikator Realisasi 2020 

Target Realisasi % Capaian 

1. Persentase dosen yang 

berkegiatan tridharma 

di kampus lain, di 

QS100 berdasarkan 

bidang ilmu (QS 100 

by subject); bekerja 

sebagai praktisi di 

dunia industri; atau 

membina mahasiswa 

yang berhasil meraih 

prestasi paling rendah 

tingkat nasional dalam 

5 (lima) tahun 

15% 4,6% 30% 

2 Persentase dosen tetap 

berkualifikasi 

akademik S3; 

memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi 

yang diakui oleh 

industry dan dunia 

kerja; atau berasala 

dari kalangan praktisi 

professional, dunia 

industry; atau dunia 

kerja 

30% 39,5% 132% 

3. Jumlah keluaran 

penelitian dan 

pengabdian kepada 

masyarakat yang 

berhasil mendapat 

rekognisi internasional 

atau diterapkan oleh 

masyarakat per jumlah 

0,10 0,09 90% 
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dosen 

 

a. Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 

berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject); bekerja sebagai praktisi 

di dunia industri; atau membina mahasiswa yang berhasil meraih 

prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun 

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 yang berkegiatan tridharma di kampus 

lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject); bekerja sebagai 

praktisi di dunia industri; atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi 

paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun. 

Pada tahun 2020 ditetapkan target rata-rata Persentase Persentase dosen 

yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu 

(QS 100 by subject); bekerja sebagai praktisi di dunia industri; atau membina 
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mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 

(lima) tahun adalah 15% dan telah terealisasi dengan nilai 4,6% sehingga 

persentase capaian adalah sebesar 30% hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.9. Jika 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada periode akhir renstra tahun 

2024 dengan presentase 15%, capaian target rata-rata Persentase dosen yang 

berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 

by subject); bekerja sebagai praktisi di dunia industri; atau membina mahasiswa 

yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun 

belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai sebesar 30% 

 

Tabel 3. 9 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100  

berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject); bekerja sebagai praktisi  

di dunia industri; atau membina mahasiswa yang berhasil meraih  

prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun 

Indikator 2020 2020 – 2024 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2020 - 2024 

Realisasi 

2020 

% 

Capaian 

Persentase 

dosen yang 

berkegiatan 

tridharma di 

kampus lain, 

di QS100 

berdasarkan 

bidang ilmu 

(QS 100 by 

subject); 

bekerja 

sebagai 

praktisi di 

dunia industri; 

atau membina 

mahasiswa 

yang berhasil 

meraih 

prestasi paling 

rendah tingkat 

nasional 

dalam 5 (lima) 

tahun 

15% 4,6% 30% 15% 4,6% 30% 
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Seperti yang terlihat pada tabel 3.10 dari berdasarkan data dari PDDikti 

Kemendikbud ada 43 dosen tetap di Polimarin, dari jumlah tersebut ada 2 orang 

yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri. 

 

Tabel 3. 10 Daftar dosen Polimarin yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri 

No. Nama Prodi Nama Perusahaan 

1 Nanang Indradi, M.M. D3 Teknika PT. Brotojoyo Maritime 

2 Ngatmin, ST., M.Si. D3 Teknika PT.Salam Pacific Indonesia Lines 

 

Permasalahan yang dihadapai dalam rangka pencapaian indikator kinerja di 

atas adalah rendahnya kesempatan bagi dosen untuk berkolaborasi dan bekerja 

dengan Universitas yang termasuk dalam peringkat QS100 atau bekerja sebagai 

praktisi di dunia industri. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan untuk 

mengatasai permasalahan tersebut adalah memotivasi para dosen supaya lebih 

berminat dan termotivasi untuk mau bekerjasama dan bekerja di duania industri. 

 

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target yaitu: 

1. Focus Group Discussion (FGD) Polimarin, International Labour Organization 

(ILO) dan UK Embassy; 

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

negeri. 

 

b. Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau 

beraskala dari kalangan praktisi professional, dunia industri; atau dunia 

kerja 

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

upaya yang dilakukan adalah pencapaian persentase dosen berkualifikasi S3, 

memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja 

atau berskala dari kalangan praktisi professional, dunia industri atau dunia kerja. 

Hal ini karena semakin tinggi jenjang pendidikan dosen di Polimarin, semakin 
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banyak dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh 

industri dan dunia kerja atau berskala dari kalangan praktisi professional, dunia 

industri atau dunia kerja maka akan semakin tinggi kualitas sumber daya yaitu 

khususnya sebagai tenaga pendidik dan akan berbanding lurus dengan kualitas 

mahasiswa yang didik. 

Berdasarkan Tabel 3.11 target yang ditetapkan pada tahun 2020 tingkat 

capaian indikator persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki 

sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau 

berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industri; atau dunia kerja sudah 

memenuhi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 30% telah 

tercapai sebesar 39,5% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 132%. Dalam 

Renstra 2020 – 2024 target di akhir periode perencanaan untuk jumlah publikasi 

internasional adalah sebesar 30% sedangkan capaian pada tahun 2020 adalah 

sebesar 39,5% maka persentase capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah 

sebesar 132%. 

 

Tabel 3. 11 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat  

kompetensi/profesi yang diakui oleh industry dan dunia kerja; atau  

berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industry; atau dunia  

kerja 

Indikator 2020 2020 – 2024 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2020 - 2024 

Realisasi 

2020 

% 

Capaian 

Persentase 

dosen tetap 

berkualifikasi 

akademik S3; 

memiliki 

sertifikat 

kompetensi/pr

ofesi yang 

diakui oleh 

industri dan 

dunia kerja; 

atau berasal 

dari kalangan 

praktisi 

professional, 

30% 39,5% 132% 30% 39,5% 132% 
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dunia 

industry; atau 

dunia kerja 

 

Sesuai dengan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PPDIKTI) 

jumlah dosen tetap yang ada di Polimarin berjumlah 43dosen. Dari 43 dosen 

tersebur terdapat 17 dosen yang memenuhi kriteria sebagai dosen tetap 

berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui 

oleh industri dan dunia kerja seperti dapat dilihat pada table 3.12 

  

Tabel 3. 12 Daftar nama dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki  

sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia  

kerja 

No Nama S3/Sertifikat Kompetensi 

1. Dr. Sri Tutie Rahayu, M.Si S3 

2. Ario Hendartono, S.Pd, M.Pd ANT-II 

3. Yulius Oscar D., S.E., M.M. ATT-I 

4. Amthori Anwar, M.Si., M.Mar. ANT-I 

5. P. Tony Kusumartono, M.M. ANT-I 

6. Erwin Sutantyo, M.Si., M.Mar. ANT-I 

7. Widar Bayu Wantoro, SH., MH ANT-II 

8. Hero Budi Santoso, MM., M.Mar. ANT-I 

9. Prijantono Dillyanto, SH., MH. ANT-I 

10. Agung Saputra, S.Si.T. ANT-I 

11. Fitri Suprapti, M.Si. ANT-II 

12. Juwarlan, M.Mar.E. ATT-II 

13. Khaeroman, ST., MT. ATT-I1 

14. Susanto, S.Si.T., S.T. ATT-II 

15. Prijo Harsono, M.Mar.E ATT-I 

16. Riyanto ATT-II 

17. Ngatmin, ST., M.Si. ATT-I 
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Walaupun target kinerja sudah tercapai, namun tetap ada kendala 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.  

 

Adapun kegiatan  yang telah dilakukan oleh Polimarin dalam rangka 

mendukung pencapaian indikator ini adalah : 

1. Mengirimkan dosen untuk mengikuti Pelatihan ToT 

2. Memotivasi dosen untuk melanjutkan studi jenjang doctor 

3. Memfasilitasi dosen untuk memperbaharui sertifikat kompetensi/profesi. 

4. Melakukan penjajakan kerjasama dengan dunia usaha dan industri 

5. Melakukan pengajuan NIDK bagi dosen dari kalangan praktisi yang bersedia 

mengajar di Polimarin. 

6. Memberikan informasi beasiswa studi jenjang doktor. 

 

Pada tahun 2020 efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Polimarin untuk 

mencapai target indikator ini adalah sebesar Rp. 6.831.000,-  dari total anggaran 

sebesar Rp. 94.534.000,-. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja bahan, 

belanja barang non operasional lainnya, dan belanja perjalanan biasa. 

 

c. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh 

masyarakat per jumlah dosen 

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 
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Polimarin perjanjikan dalam perjanjian kinerja. 

 

Tabel 3. 13 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang  

berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh  

masyarakat per jumlah dosen 

Indikator 2020 2020 – 2024 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2020 - 2024 

Realisasi 

2020 

% 

Capaian 

Jumlah 

keluaran 

penelitian dan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

yang berhasil 

mendapat 

rekognisi 

internasional 

atau 

diterapkan 

oleh 

masyarakat 

per jumlah 

dosen 

0,10 0,09 90% 0,10 0,09 90% 

 

Berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2020 seperti yang tercantum 

pada Tabel 3.13, tingkat capaian indikator publikasi internasional belum 

memenuhi target yang ditetapkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 0,10  

terealisasi sebesar 0,09 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 90%. Dalam 

Renstra 2020 – 2024 target di akhir periode perencanaan untuk jumlah publikasi 

internasional adalah sebanyak 0,10 sedangkan capaian pada tahun 2020 adalah 

0,09 publikasi maka persentase capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah 

sebesar 90%. 

 

Kendala dan permasalahan yang muncul antara lain : 

1. Kurangnya jumlah penelitian yang berkualitas sehingga hasil nya kurang 

layak untuk dipublikasikan pada taraf internasional.  

2. Masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman dosen dalam hal penelitian 
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sehingga potensi untuk menghasilkan luaran yang dapat dipublikasikan 

internasional masih kurang.  

3. Dana penelitian yang masih kecil sehingga belum dapat menghasilkan 

penelitian yang berkualitas. 

4. Belum mempunyai reviewer internal yang berpengalaman dalam penelitian 

hibah bersaing pada tingkat nasional maupun internasional 

5. Dosen dengan pendidikan S3 masih kurang 

6. Adanya pandemi covid 19 yang menjadikan beberapa dosen tidak dapat 

melaksanakan penelitian  

7. Budaya Penelitian dan publikasi belum terbentuk  

8. Biaya publikasi internasional yang mahal dan waktu tunggu publis yang sulit 

diprediksi 

 

Tabel 3. 14 Daftar penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional tahun  

2020 

N

o. 
Nama Penulis Judul Artikel Nama Jurnal Link 

1 Sri Tutie 

Rahayu 

Strengthening the 

Organisation as a 

Determinant of Success at 

Maritime Polytechnic, 

Negeri Indonesia 

International 

Journal of 

Innovation, 

Creativity and 

Change 

https://www.ijicc.

net/images/vol12/

iss6/12624_Raha

yu_2020_E_R1.p

df 

2 S. Muryanto, S. 

Sutanti , E. 

Supriyo and 

W.A. Putranto 

Morphological and 

Crystalline Phase Changes 

Of CaCO3 Precipitates 

Under The Influence Of 
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Upaya yang akan dilakukan Polimarin dalam rangka meningkatkan capaian 

indikator di atas adalah : 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian melalui workshop, pelatihan 

pembuatan proposal penelitian, review porposal dan monev penelitian. 

Penerapan Standar penelitian dengan lebih baik mengikuti peraturan 

perundangan yang berlaku.   

2. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman peneliti melalui workshop 

maupun pelatihan  untuk menghasilkan penelitian yang layak dipublikasikan 

internasional 

3. Menginformasikan peluang pendanaan hibah penelitian nasional maupun 

internasional dan  Mendorong dosen untuk dapat berpartisipasi aktif dalam 

kompetensi penelitian, sehingga meningkatkan pengalaman dan 

profesionalitas dosen. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi 

dalam penelitian maupun pengabdian termasuk dalam proses monev / review 

penelitian. 

4. Meningkatkan budaya meneliti dengan mengadakan seminar nasional 

maupun internasional serta meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi 

jurnal polimarin menuju akreditasi nasional maupun internasional 

5. Memberikan nilai insentif publikasi internasional; 

6. Berlangganan jurnal-jurnal berbayar; 

 

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target yaitu : 

1. Seminar online strategi lolos hibah penelitian dan pengabdian 

2. Pelatihan pengelolaan jurnal ilmiah polimarin 

3. Bimbingan teknis penelitian dosen 

4. Seminar International Future Vision and Technology Development Strategy 

for Maritime 

 

Pada tahun 2020 efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Polimarin untuk 

mencapai target indikator ini adalah sebesar Rp. 110.611.500,-  dari total anggaran 

sebesar Rp. 188.363.000,-. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja bahan  
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belanja barang non operasional lainnya, beban jasa profesi, belanja perjalanan 

biasa  

 

3.1.4 Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ke-4 : Meningkatnya 

kualitas kurikulum dan pembelajaran 

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

dengan jumlah yang tidak tercapai sebanyak 1 indikator dan 2 indikator yang 

mencapai target seperti yang disajikan pada Tabel 3.15. 

 

Tabel 3. 15 Capaian indikator kinerja sasaran strategis ke-4 

No. Indikator Realisasi 2020 

Target Realisasi % Capaian 

1. Persentase program 

studi S1 dan D4/D3/D2 

yang melaksanakan 

kerjasama dengan  

mitra 

35% 100% 285% 

2 Persentase mata kuliah 

S1 dan D4/D3/D2 yang 

menggunakan metode 

pembelajaran 

pemecahan kasus (case 

method) atau 

pembelajaran berbasis 

projek (learn based 

project) sebagai 

sebagian bobot evaluasi 

35% 6,2% 18% 

3. Persentase program 

studi S1 dan D4/D3/D2 

yang memiliki 

akreditasi atau sertifikat 

internasional yang 

diakui pemerintah  

2,5% 75% 3000% 

 

a. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan 

kerjasama dengan  mitra 

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 4 

ayat 6, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 
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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. 

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).  
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Tabel 3. 16 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan 

kerjasama dengan  mitra 

Indikator 2020 2020 – 2024 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2020 - 2024 

Realisasi 

2020 

% 

Capaian 

Persentase 

program studi 

S1 dan 

D4/D3/D2 

yang 

melaksanakan 

kerjasama 

dengan  mitra 

35% 100% 285% 35% 100% 285% 

 

Berdasarkan Tabel 3.16, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 target jumlah 

program studi yang melaksakan kerjasama dengan industri adalah 35%, 

realissasinya adalah 100%, dengan persentase capaiannya adalah sebesar 285%. 

Dalam rencana strategis 2020-2024, target diakhir periode perencanaan jangka 

menengah untuk jumlah program studi yang melaksakan kerjasama dengan 

industri sebesar 35%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 100%  

maka capaian ini telah melampaui target Renstra 2020-2024.  

 

Tabel 3. 17 Daftar perusahaan pelayaran yang bekerjasama dengan Polimarin 

No. Nama Perusahaan Jenis Kerjasama 

1  PT. Pulau Seroja Jaya Program Prada/Prala 

2  PT. ISA LINES Program Prada/Prala 

3  PT. SALAM PACIFIC LINES (PT. SPIL) Program Prada/Prala 

4  PT. Samudera Indah Sejahtera Program Prada/Prala 

5  PT. SIS Logistik Program Prada/Prala 

6  PT. Kharisma Indah Lestari Program Prada/Prala 

7  PT. Zawel Bahari Jaya Program Prada/Prala 

8  PT. Tangguh Samudera Jaya Program Prada/Prala 

9  PT. Wasaka Sudarma Putra Program Prada/Prala 

10  PT. Indo Dharma Transport Program Prada/Prala 

11  PT. Merak Jaya Asri Program Prada/Prala 

12  PT. Lalang Sarana Samudera Program Prada/Prala 

13  PT. Trans Ocean Niagatama Program Prada/Prala 
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14  PT. Bintang Samudra Utama Program Prada/Prala 

15  PT. Serunting Sriwijaya Program Prada/Prala 

16  PT. Serasi Shipping Indonesia  Program Prada/Prala 

17  PT. Jatarim Binau Lines Program Prada/Prala 

18  PT. Pelayaran Nasional Surya Teratai Program Prada/Prala 

19  PT. Adi Bahari Nuansa Program Prada/Prala 

20  PT . Janata Marina Indah Program Prada/Prala 

 

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan 

yang telah dilakukan Polimarin yaitu: 

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

pelayaran. 

2. Pembekalan Prala Prodi Nautika & Teknika dan Prada Prodi KPN 

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

negeri 

4. 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 

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 
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kesadaran yang tinggi; 

2. Menjalin komunikasi untuk penyesuaian waktu yang tepat antara Polimarin 

dengan perusahaan. 

3. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran. 

 

Pada tahun 2020 efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Polimarin untuk 

mencapai target indikator ini adalah sebesar Rp. 87.271.500,-  dari total anggaran 

sebesar Rp. 264.880.000,- Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja bahan, 

belanja honor output kegiatan, beban jasa profesi dan belanja perjalanan biasa. 

 

b. Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode 

pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran 

berbasis projek (learn based project) sebagai sebagian bobot evaluasi 

Menurut Bogdan dan Bikien studi kasus merupakan pengujian secara rinci 

terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen 

atau satu peristiwa tertentu. Penilaian learn based project atau case method 

dilakukan dengan terlebih dahulu meminta mahasiswa untuk memcari contoh dari 

permasalahan yang sedang diangkat. Selanjutnya contoh tersebut dianalis dengan 

memperhatikan kekurangan maupun kelebihan dari contoh yg digunakan. Analisis 

tersebut akan dikomparasikan dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. 

Mahasiswa juga dapat menambah informasi melalui wawancara pada pihak2 

terkait. 
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Tabel 3. 18 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode  

pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran  

berbasis projek (learn based project) sebagai sebagian bobot evaluasi 

Indikator 2020 2020 – 2024 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2020 - 2024 

Realisasi 

2020 

% 

Capaian 

Persentase 

mata kuliah 

S1 dan 

D4/D3/D2 

yang 

menggunakan 

metode 

pembelajaran 

pemecahan 

kasus (case 

method) atau 

pembelajaran 

berbasis 

projek (learn 

based project) 

sebagai 

sebagian 

bobot evaluasi 

35% 6,2% 18% 35% 6,2% 18% 

 

Berdasarkan Tabel 3.18, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 target 

persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode 

pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran berbasis projek 

(learn based project) sebagai sebagian bobot evaluasi adalah 35%, realisasinya 

adalah 6,2% dengan persentase capaiannya adalah sebesar 18%. Dalam rencana 

strategis 2020-2024, target diakhir periode perencanaan jangka menengah untuk 

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode 

pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran berbasis projek 

(learn based project) sebagai sebagian bobot evaluasi sebesar 35% Jika 

dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 18%, maka capaian ini belum 

memenuhi target Renstra 2020-2024 
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Tabel 3. 19 Mata kuliah yang penilainnya menggunakan metode pembelajaran 

pemecahan kasus (case method) 

No. Mata Kuliah Program Studi 

1  Bisnis Pelayaran KPN 

2  Hukum Bisnis KPN 

3  Kewirausahaan KPN 

4  Logistik dan rantai pasok KPN 

5  Operasi terminal petikemas KPN 

6  Pendidikan Pancasila (poin PAK) KPN 

7  Psikologi Kepribadian KPN 

8  Psikologi Sosial KPN 

9  Multimoda Transportasi KPN 

10  Sistem Operasi Kapal KPN 

11  Imigrasi Karantina KPN 

12  Charter kapal KPN 

13  Pendidikan Kewarganegaraan KPN 

 

Dari 4 program studi yang ada di polimarin dengan jumlah total mata kuliah 

sebanayak 209 mata kuliah, ada 13 mata kuliah yang penilainnya menggunakan 

metode pembelajaran pemecahan kasus (case method). 

 

Ketidaktercapaian indikator ini ditentukan oleh beberapa kendala yaitu: 

1. Belum pahamnya para pendidik dalam menerapkan metode pembelajaran ini 

karena sudah terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional yaitu para 

pendidik memegang peran utama dalam kelas. 

2. Kesulitan peserta didik dalam melakukan percobaan atau pengumpulan 

informasi. 

Upaya yang dilakukan Polimarin dalam mengatasi kendala yang terjadi 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman kepada para pendidik tentang metode pembelajaran 

case method atau learn based project 

2. Evaluasi rencana pembelajaran semester (RPS) tiap mata kuliah 

3. Pendidik memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah dan 
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menyelesaikannya. 

Kegiatan yang telah dilakukan Polimarin untuk meningkatkan Persentase 

mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran 

pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran berbasis projek (learn based 

project) sebagai sebagian bobot evaluasi adalah dengan Melakukan peninjauan 

dan penyusunan ulang terhadap rencana pembelajaran semester (RPS) 

 

Pada tahun 2020 efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Polimarin untuk 

mencapai target indikator ini adalah sebesar Rp. 606.814.930,-  dari total anggaran 

sebesar Rp. 7.050.912.000,-. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja bahan, 

belanja honor output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya, beban jasa 

profesi dan belanja perjalanan biasa. 

 

 

c. Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi 

atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah 

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. 

 

Tabel 3. 20 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi 

atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah 

Indikator 2020 2020 – 2024 

Target Capaian % 

Capaian 

Target 

2020 - 2024 

Realisasi 

2020 

% 

Capaian 

Persentase 

program studi 

S1 dan 

D4/D3/D2 

2,5% 75% 3000% 2,5% 75% 3000% 
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yang memiliki 

akreditasi atau 

sertifikat 

internasional 

yang diakui 

pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar3. 3 Foto Sertifikat Diklat Prodi D3 dan D4 Nautika 
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Terakreditasi atau tersertifikasi internasional program studi adalah salah satu 

media strategis karena langsung menunjukkan kualitas outcome pendidikan. Oleh 

karena itu, menjadi kewajiban Polimarin agar prodi-prodinya memiliki akreditasi 

atau sertifikat internasional.  

 Berdasarkan Tabel 3.20, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 target 

Persentase Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi 

atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah adalah 2,5%, realisasinya 

adalah 75% dengan persentase capaiannya adalah sebesar 3000%. Dalam rencana 

strategis 2020-2024, target diakhir periode perencanaan jangka menengah untuk 

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau 

sertifikat internasional yang diakui pemerintah sebesar 2,5% Jika dibandingkan 

dengan capaian tahun 2020 sebesar 75%, maka capaian ini telah melampaui target 

Renstra 2020-2024. 

 

Walaupun capaian indikator perolehan akreditasi atau sertifikasi 

internasional telah melampaui standar namun pelaksanaannya masih mengalami 

beberapa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi adalah: 

1. Keterbatasan sumber dana dalam pemenuhan standar operasional 

penyelenggaraan prodi dan proses akreditasi/sertifikasi internasional; 

2. Keterbatasan dalam implementasi sistem penjamin mutu internal di 

Polimarin. 

3. Komitmen sumber daya manusia (SDM) rendah;  

 

Upaya yang dilakukan Polimarin dalam mengatasi kendala yang terjadi 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengadakan 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 agar terinspirasi praktik dari 
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perguruan tinggi lainnya dan melaksanakannya di Polimarin; 

3. Mendorong sivitas akademika Polimarin untuk melaksanakan komitmen 

pelaksanaan budaya mutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Foto Sertifikat Diklat Prodi D3 Teknika 

 

Gambar 3. 4 Foto Sertifikat Diklat Prodi D3 Teknika 
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Kegiatan yang telah dilakukan Polimarin untuk meningkatkan akreditasi 

atau sertifikasi internasional program studi yang ada di Polimarin adalah: 

1. Dirjenperla Surveillance 

2. Surveilance ISO 

3. Focused Group Discuddion (FGD) pemanfaaan ruang untuk Pembangunan 

Kampus Konservasi Polimarin yang Berwawasan Lingkungan 

4. Studi pengembangan kampus Polimarin 

 

Pada tahun 2020 efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Polimarin untuk 

mencapai target indikator ini adalah sebesar Rp. 35.157.435,-  dari total anggaran 

sebesar Rp. 542.924.000,-. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja bahan, 

belanja barang non operasional lainnya dan beban jasa profesi. 

 

3.2  Realisasi Anggaran 

Pagu Polimarin dalam DIPA 2020 yang digunakan untuk mendukung 

pencapaian 4 sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja 

Polimarin tahun 2020 sebesar Rp. 20.815.444.000,- dari DIPA-

023.18.2.677623/2020 Pagu tersebut di atas 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-023.18.2.677623/2020  sebesar Rp. 

20.815.444.000,- yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan 

berhasil terserap sebesar Rp. 17.372.994.034,-. Dengan demikian persentase daya 

serap anggaran Polimarin untuk DIPA ini sampai Desember 2020 adalah sebesar 

83,46%.  
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Capaian anggaran untuk 10 indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 

2020 berdasarkan sasaran strategis adalah: 

 

1. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan 

Vokasi. 

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis “Meningkatnya tata kelola satuan 

kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi” adalah sebesar Rp. 

8.967.434.000,- yang didukung dengan 2 indikator kinerja dan didukung 2 

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

Capaian realisasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah Rp. 

8.238.628.243,- dengan persentase capaian sebesar 91,8%. 

 

2. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. 

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis “Meningkatnya kualitas lulusan 

pendidikan tinggi” adalah sebesar Rp. 3.516.967.000,- yang didukung dengan 2 

indikator kinerja dan didukung 2 output kegiatan yaitu layanan pembelajaran 

(BOPTN) dan layanan pendidikan. Capaian realisasi anggaran untuk sasaran 

strategis ini adalah Rp. 1.777.149.156,- dengan persentase capaian sebesar 

50,53%. 

 

3. Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. 

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis “Meningkatnya kualitas dosen 

pendidikan tinggi” adalah sebesar Rp. 472.327.000,- 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. 227.744.500,- dengan persentase capaian sebesar 

48,21%. 

 

4. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. 

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis “Meningkatkan mutu, jumlah dan 

relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat” adalah sebesar Rp. 
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7.858.716.000,- 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. 

7.129.472.135,- dengan persentase capaian sebesar 90,7%. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

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

yang dicapai Tahun Anggaran 2020 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 2020- 2024 masih 

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

eksternal dengan stakeholder. 

2. Dalam perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Polimarin dengan 

Direktur Jendral Pendidikan Vokasi Kemeterian Pendidikan dan 

Kebiudayaan, terdapat 10 indikator kinerja yang diperjanjikan untuk 

mencapai 4 sasaran strategis dengan rincian : sebanyak 4 indikator melebihi 

target, 2 mencapai target dan 4 tidak mencapai target. 

3. Untuk mewujudkan indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020 

Polimarin mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 20.815.444.000,-  dari DIPA-

023.18.2.677623/2020. Anggaran pada DIPA-023.18.2.677623/2020 

terealisasi sebesar Rp. 17.372.994.034,- sehingga persentase daya serap 

anggaran Polimarin hingga Desember 2020 adalah sebesar 83,46%.  

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 

diembannya, sehingga amanah Rencana Strategis Polimarin 2020 – 2024 

dapat dicapai dan ditingkatkan kinerjanya. 
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JURUSAN BISNIS MARITIM 

PROGRAM STUDI KPN 

MATA KULIAH YANG MEMAKAI METODE CASE STUDY DALAM PEMBELAJARAN 

 

1. PSIKOLOGI KEPRIBADIAN: 

MING
GU 
KE 

KEMAMPUAN 
AKHIR YANG 
DIHARAPKAN 

BAHAN KAJIAN 
(pokok bahasan) 

METODE 
PEMBELAJARA

N  

WAKTU PENGALAMAN 
BELAJAR 

INDIKATOR/ 
KRITERIA 

PENILAIAN  

BOBOT  
PENILAIAN 

REFEREN
SI 

4 Mampu Menjabarkan 

Teori Kepribadian 

Psikoanalisa Individual 

Alfred Adler 

 

Teori Kepribadian 

Psikoanalisa 

Individual Alfred 

Adler 

1. Pokok- Pokok 

Teori Adler 

2. Arti Psikologi 

Individual 

3. Struktur 

Kepribadian 

(Inferioritas, 

superioritas) 

4. Tipe 

Kepribadian 

5. Defence 

Mechanism 

 

- Kuliah 

interaktif 

- Problem Base 

Learning 

2 x 50 

(TM) 

2 x 60 

(BM) 

2 x 70 (TS) 

- Mendengarkan 

- Bertanya 

- Membuat 

rangkuman 

- Memecahkan 

masalah 

1.   Ketepatan dalam 

menjabarkan 

teori Alfred 

Adler 

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

3. Ketepatan 

mahasiswa dalam 

membuat 

rangkuman 

4. Ketepatan dalam 

memecahkan 

masalah 

6%  

5 Mampu Menjabarkan 

Teori Kepribadian 

Psikoanalisa  Sosial 

Erich Fromm 

Teori Kepribadian 

Psikoanalisa Sosial 

Erich Fromm 

1. Hakekat 

- Kuliah 

interaktif 

- Case Study 

2 x 50 

(TM) 

2 x 60 

(BM) 

- Mendengarkan 

- Bertanya 

- Membuat 

rangkuman 

1.  Ketepatan dalam 

menjabarkan 

psikoanalisa 

sosial 

6%  



 Manusia 

2. Struktur 

Kepribadian 

3. Struktur 

Masyarakat 

4. Dinamika 

Kepribadian 

5. Kebutuhan 

manusia 

6. Defence 

Mechanism 

2 x 70 (TS) - Memecahkan 

studi kasus 

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

3. Ketepatan 

mahasiswa dalam 

membuat 

rangkuman 

4. Ketepatan dalam 

memecahkan 

kasus 

10 Mampu Menerapkan 

Teori Belajar Sosial 

 

Teori kepribadian 

behavioris Albert 

Bandura 

1. Pendekatan 

Kognitif Sosial 

2. Ciri Teori 

Bandura 

3. Struktur 

Kepribadian 

4. Dinamika 

Kepribadian 

- Kuliah 

interaktif 

- Case Study 

2 x 50 

(TM) 

2 x 60 

(BM) 

2 x 70 (TS) 

- Mendengarkan 

- Bertanya 

- Membuat 

rangkuman 

- Memecahkan 

kasus 

1. Ketepatan dalam 

menerapkan 

teori belajar 

sosial 

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

3. Ketepatan 

mahasiswa dalam 

membuat 

rangkuman 

4.  Ketepatan dalam 

memecahkan 

kasus 

6%  

11 Mampu Menerapkan 

Teori Hierarkhi 

Kebutuhan Abraham 

Maslow 

 

Holisme dan 

Humanisme: 

Abraham Maslow 

1. Pandangan 

Holisme 

- Kuliah 

interaktif 

- Case Study 

2 x 50 

(TM) 

2 x 60 

(BM) 

- Mendengarkan 

- Bertanya 

- Membuat 

rangkuman 

1.     Ketepatan 

dalam 

menerapkan 

teori hierarkhi 

6%  



2. Hierarkhi 

Need 

3. Karakterist

ik Pribadi 

2 x 70 (TS) - Memecahkan 

kasus 

kebutuhan 

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

3. Ketepatan 

mahasiswa dalam 

membuat 

rangkuman 

 Ketepatan 

dalam 

memecahkan 

kasus 

17 Mampu Menerapkan 

Teknik Dlm mengatasi 

Problem Psikologi 

 

Review Seluruh 

Materi 

- Case Study 2 x 50 

(TM) 

2 x 60 

(BM) 

2 x 70 (TS) 

- Berdiskusi 

dalam kelompok 

Keaktifan dan 

kerjasama dalam 

diskusi 

kelompok untuk 

memecahkan 

kasus 

14%  

 

 
2. PSIKOLOGI SOSIAL 

 
4 Dapat mengetahui dan 

menjelaskan berbagai hal yang 

berkaitan dengan self, 

pembentukannya, kesadaran 

diri, bagaimana berhadapan 

dengan self, dan dengan orang 

Konsep Diri 

1. Pengertian konsep 

diri  

2. Serba-serbi Self 

3. Kesadaran Diri 

4. Konsep diri  

- Ceramah 

- Problem Base 

Learning 

2 x 50 (TM) 

2 x 60 (BM) 

2 x 70 (TS) 

- Mendengarkan 

- Bertanya 

- Membuat rangkuman 

- Berdiskusi dalam 

kelompok 

- Kerjasama dengan 

tim kelompok 

5.   Ketepatan dalam 

menjelaskan self 

6. Keaktifan mahasiswa 

dalam proses 

pembelajaran 

7. Ketepatan mahasiswa 



lain, kemudian dapat 

menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari maupun 

untuk bidang perkembangan 

psikologi sosial 

- Presentasi di depan 

kelas 

dalam membuat 

rangkuman 

8. Ketepatan dalam 

memecahkan masalah 

5 Agar mahasiswa dapat 

mengaplikasikan memahami 

orang lain dan ikut merasakan 

apa yang dialami oleh orang 

lain  

Empati (Memahami 

Orang Lain) 

1. Pengertian Empati 

2. Aspek Empati 

3. Faktor Yg 

Mempengaruhi 

Empati 

4. Teknik Mengasah 

Empati 

 

- Ceramah 

- Case Study 

2 x 50 (TM) 

2 x 60 (BM) 

2 x 70 (TS) 

- Mendengarkan 

- Bertanya 

- Membuat rangkuman 

- Memecahkan studi 

kasus 

5.  Ketepatan dalam 

mengaplikasikan 

empati 

6. Keaktifan mahasiswa 

dalam proses 

pembelajaran 

7. Ketepatan mahasiswa 

dalam membuat 

rangkuman 

8. Ketepatan dalam 

memecahkan kasus 

 
 

10 Mahasiswa dapat 

memaham seluk beluk 

masalah persepsi social 

terhadap individu 

 

Persepsi Sosial 

5. Pengertian 

persepsi social 

6. Aspek-aspek 

persepsi social 

7. Elemen 

persepsi social 

8. Proses 

terbentuknya 

persepsi sosial 

- Ceramah 

- Case Study 

2 x 50 

(TM) 

2 x 60 

(BM) 

2 x 70 (TS) 

- Mendengarkan 

- Bertanya 

- Membuat 

rangkuman 

- Memecahkan 

kasus 

- Kerjasama 

dengan 

kelompok 

- Presentasi  

5. Ketepatan dalam 

menyampaikan 

materi teori 

persepsi sosial 

6. Keaktifan 

mahasiswa 

dalam proses 

pembelajaran 

7. Ketepatan 

mahasiswa 

dalam membuat 

rangkuman 

6%  



8.  Ketepatan dalam 

memecahkan 

kasus 

9. Kejelasan 

menerangkan 

(SAAT 

PRESENTASI) 

 

11 Mahasiswa dapat 

memahami dan mengerti 

tentang kelompok sosial 

serta dapat 

menyesuaikan diri dan 

bersosialisasi dalam 

kelompok sosial 

 

Kelompok sosial  

4. Pengertian 

kelompok 

social 

5. Ciri 

kelompok 

social 

6. Faktor 

pembentuk 

kelompok 

sosial 

- Ceramah 

- Case Study 

2 x 50 

(TM) 

2 x 60 

(BM) 

2 x 70 (TS) 

- Mendengarkan 

- Bertanya 

- Membuat 

rangkuman 

- Memecahkan 

kasus 

- Presentasi 

4.     Ketepatan 

dalam 

menyampaikan 

tentang 

kelompok sosial 

5. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

6. Ketepatan 

mahasiswa dalam 

membuat 

rangkuman 

 Ketepatan 

dalam 

memecahkan 

kasus 

7. Kejelasan 

menerangkan 

(saat presentasi) 

6%  

 
 
 



3. PENDIDIKAN PANCASILA 
 

10 Mampu menjelaskan 

pengertian korupsi 

 

Pengertian Korupsi  

9. Definisi 

Korupsi 

10. Bentuk-bentuk 

korupsi 

11. Sejarah korupsi 

- Kuliah 

interaktif 

- Case Study 

2 x 50 

(TM) 

2 x 60 

(BM) 

2 x 70 (TS) 

- Mendengarkan 

- Berbagi 

informasi dan 

berargumentasi 

- Memecahkan 

kasus 

10. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

materi yang 

telah 

disampaikan 

dosen  

11. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

12. Ketepatan dalam 

memecahkan 

kasus 

6% C,D,E,F,G 

 
11 Mampu menjelaskan 

factor penyebab korupsi 

 

Faktor- faktor 

penyebab korupsi  

7. Faktor Penyebab 

korupsi 

8. Penyebab 

korupsi dalam 

perspektif teori 

9. Faktor internal 

dan eksternal 

penyebab 

korupsi 

- Kuliah 

interaktif 

- Case Study 

2 x 50 

(TM) 

2 x 60 

(BM) 

2 x 70 (TS) 

- Mendengarkan 

- Bertanya 

- Membuat 

rangkuman 

- Memecahkan 

kasus 

8.     Ketepatan 

dalam 

menyampaikan 

pertanyaan 

sesuai dengan 

materi yang 

diberikan 

9. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

10. Ketepatan 

mahasiswa dalam 

membuat 

rangkuman 

6% C,D,E,F,G 



 Ketepatan 

dalam 

memecahkan 

kasus 

12–13  Mampu menjelaskan 

dampak massif korupsi 

 

Dampak massif 

korupsi 

1. Dampak 

Ekonomi 

2. Dampak Sosial 

dan kemiskinan 

masyarakat 

3. Dampak 

birokrasi 

pemerintahan 

4. Dampak 

terhadap pilitik 

dan demokrasi 

5. Dampak 

terhadap 

penegakan 

hokum 

6. Dampak 

terhadap 

pertahanan dan 

keamanan 

7. Dampak 

kerusakan 

lingkungan 

- Kuliah 

interaktif 

- Case Study 

2 x 50 

(TM) 

2 x 60 

(BM) 

2 x 70 (TS) 

- Mendengarkan 

- Bertanya 

- Membuat 

rangkuman 

- Berdiskusi 

dalam kelompok 

1.  Ketepatan dalam 

menyampaikan 

materi yang 

telah diberikan  

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

3. Ketepatan 

mahasiswa dalam 

membuat 

rangkuman 

4.  Keaktifan dan 

kerjasama dalam 

diskusi 

kelompok 

6% C,D,E,F,G 

 
 

17 Mampu Menerapkan 

Teknik dan upaya 

pemberantasan korupsi 

 

Peranan mahasiswa 

dalam pencegahan 

dan pemberantasan 

korupsi: 

1. Gerakan anti 

- Kuliah 

interaktif 

- Case Study 

2 x 50 

(TM) 

2 x 60 

(BM) 

- Berdiskusi 

dalam kelompok 

Keaktifan dan 

kerjasama dalam 

diskusi 

kelompok untuk 

10% C,D,E,F,G 



korupsi 

2. Peranan 

Mahasiswa 

3. Keterlibatan 

Mahasiswa 

2 x 70 (TS) memecahkan 

kasus 

 
4. KEWARGANEGARAAN 

 
2 Mampu mendeskripsikan 

identitas Nasional dan 

sejarah kelahiran faham 

nasionalisme Indonesia 

dan memiliki karakter 

sebagai identitas 

kebangsaan 

Identitas Nasional 

 

1. Pengertian identitas 

nasional 

2. Sejarah kelahiran faham 

nasionalisme Indonesia 

3. Identitas nasional sebagai 

karakter bangsa 

4. Proses berbangsa dan 

bernegara 

 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Analisis kasus 

4. Latihan soal 

5. Tugas tersruktur 

2 x 50’ Mengkaji proses ineraksi 

dan akibat interaksi yang 

melahirkan watak /karakter 

identitas nasional Indonesia   

3-4 Mampu mengemukakan 

pentingnya konstitusi bagi 

negara dan menerima secara 

kritis UUD 1945 sebagai 

konstitusi negara Indonesia 

serta menampilkan perilaku 

konstitusional dalam hidup 

bernegara 

 

Negara dan Konstitusi 

 

1. Pentingnya konstitusi 

bagi negara 

2. UUD 1945 sebagai 

konstitusi negara 

Indonesia 

3. Perilaku konstitusional  

 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Latihan contoh 

kasus 

4. Tanya jawab 

2 x 50’ Diskusi menyajikan 

pendapat yang berhubungan 

dengan masalah Negara dan 

konstitusi 

 
10-11 Memahami dan Negara Hukum dan HAM 1. Diskusi 2 x 50’ 1. Mengkaji dan 



memiliki sikap positif 
mengenai Hak Asasi 

Manusia (HAM), dan 

implementasi HAM di 

Indonesia, serta 

kewajiban menghargai 

HAM 

 

1. Pengertian Indonesia 

sebagai negara hukum 

dan prinsip-prinsipnya 

2. Hubungan negara hukum 

dengan HAM 

3. Penegakan HAM di 

Indonesia 

2. Ceramah 
3. Latihan contoh 

kasus 

4. Tanya jawab 

mendiskusikan 
pengertian HAM, dan  

Kewajiban etis dan 

hukum dalam 

menghargai HAM.  

2. Mengkaji dan 

mendiskusikan 

hubungan Negara hukum 

dengan HAM 

3. Mendiskusikan dan 

menyikapi penegakan 

HAM di Indonesia 

12-13 Mampu menjelaskan 

pentingnya wilayah sebagai 

ruang hidup bangsa, mampu 

menjelaskan konsepsi 

wawasan nusantara sebagai 

pandangan geopolitik 

bangsa Indonesia dan 

memberi contoh 

implementasi wawasan 

nusantara di era global 

Geopolitik/ Wawasan 

Nusantara 

 

1. Konsepsi Geopolitik 

2. Teori-teori geopolitik 

negara besar 

3. Wawasan nusantara 

(geopolitik Indonesia) 

4. Implementasi Wawasan 

nusantara di era global 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Latihan contoh 

kasus 

4. Tanya jawab 

2 x 50’ Mengkaji dan 

mendiskusikan: 

1. Pengertian dan latar 

belakang geopoltik 

Indonesia 

2. Aplikasi geopolitik 

pembangunan nasional 

3. Geopolitik dalam konteks 

hubungan internasional.  

4. Kemungkinan peran 

geopolitik Indonesia bagi 

upaya perdamaian dunia 

 

 
 
 
 
 



5. BISNIS PELAYARAN (PRAKTEK) 
 

1&2  Mahasiswa mampu 

1. Mengklasifikasika

n Bisnis,  

2. Mengidentifikasi 

peluang bisnis 

3. Mengidentifikasi 

prospek Bisnis 

Pelayaran 

 

 

1. Klasifikasi 

Bisnis,  

2. Peluang bisnis 

3. Prospek Bisnis 

Pelayaran 

 

 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Studi Kasus 

5. Penugasan 

praktek 

individu/kel

ompok 

2 x 170 1. Diskusi 

kelompok 

2. Memperhat

ikan 

ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Membuat 

rangkuman 

5. Praktek 

studi kasus 

 

Ketepatan dalam : 

1. Mengklasifikasika

n Bisnis,  

2. Mengidentifikasi 

peluang bisnis 

3. Mengidentifikasi 

prospek Bisnis 

Pelayaran 

4. Memberikan 

beberapa alternatif 

solusi 

permasalahan 

bisnis 

12.5%  

3&4 Mahasiswa mampu : 

1. Menggambarkan  

struktur organisasi 

dengan detail pada 

bisnis pelayaran 

2. Membedakan dan 

mengidentifikasi 

tupoksi nama 

jabatan pada bisnis 

pelayaran 

3. Mempraktekan  

prosedur 

administrasi pada 

bisnis pelayaran 

1. Struktur 

organisasi pada 

bisnis 

pelayaran, 

2. Tupoksi pada 

bisnis 

pelayaran, 

3. Prosedur 

administrasi 

pada bisnis 

pelayaran 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Studi Kasus 

5. Penugasan 

praktek 

individu/kel

ompok 

2 x 170 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhat

ikan 

ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Membuat 

rangkuman 

5. Praktek 

studi kasus 

 

Ketepatan dalam : 

1. Menggambarkan  

struktur organisasi 

dengan detail pada 

bisnis pelayaran 

2. Membedakan dan 

mengidentifikasi 

tupoksi nama 

jabatan pada 

bisnis pelayaran 

3. Mempraktekan  

prosedur 

administrasi pada 

bisnis pelayaran 

12.5%  

5&6 Mahasiswa mampu : 

1. Menganalisis 

perilaku konsumen 

serta produsen 

1. Perilaku 

Konsumen serta 

Produsen dalam 

Peranan 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Tanya 

jawab 

2 x 170 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhat

ikan 

Ketepatan dalam : 

1. Menganalisis 

perilaku 

konsumen serta 

12.5%  



dalam peranan 
transportasi laut 

2. Memberikan 

alasan penggunaan 

moda transportasi 

Transportasi 
Laut  

2. Alasan 

Penggunaan 

Moda 

Transportasi 

4. Studi Kasus 
5. Penugasan 

praktek 

individu/kel

ompok 

ceramah 
3. Tanya 

jawab 

4. Memb uat 

rangkuman 

5. Praktek 

studi kasus 

 

produsen dalam 
peranan 

transportasi laut 

2. Memberikan 

alasan 

penggunaan moda 

transportasi 

7&8 Mahasisiswa mampu: 

1. Mengidentifikasi  

fasilitas pelabuhan, 

2. Menganalisis 

fungsi Pelabuhan, 

3. Mengimplementasi

kan Kegiatan 

Pelabuhan  

4. Mengimplementasi

kan pelaksanaan 

Pelabuhan 

1. Fasilitas 

Pelabuhan, 

2. Fungsi 

Pelabuhan, 

3. Kegiatan 

Pelabuhan,  

4. Pelaksanaan 

Pelabuhan 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Studi Kasus 

5. Penugasan 

praktek 

individu/kel

ompok 

2 x 170 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhat

ikan 

ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Membuat 

rangkuman 

5. Praktek 

studi kasus 

 

Ketepatan dalam: 

1. Mengidentifikasi  

fasilitas 

pelabuhan, 

2. Menganalisis 

fungsi Pelabuhan, 

3. Mengimplementas

ikan Kegiatan 

Pelabuhan  

4. Mengimplementas

ikan pelaksanaan 

Pelabuhan 

12.5%  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Minggu 

ke- 

Kemampuan Akhir 

Yang Diharapkan 

Bahan Kajian 

(Pokok Bahasan) 

Metode 

pembelajaran 

Waktu 

(menit) 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

Indikator / Kriteria 

Penialaian 

Bobot 

Penilaian 

Referensi 

10&11 Mahasisiswa mampu: 

1. Mengidentifikasi 

kan tantangan-

tantangan bisnis, 

2. Mengidentifikasi 

kan kegiatan yang 

berpengaruh 

terhadap 

lingkungan bisnis, 

3. Mengidentifikasi 

kan solusi dalam 

menghadapi 

tantangan bisnis  

4. Mengimplementasi

kan perencanaan 

dan penentuan 

kegiatan yang 

berpengaruh 

terhadap 

lingkungan bisnis 

1. Tantangan-

tantangan 

bisnis, 

2. Kegiatan yang 

berpengaruh 

terhadap 

lingkungan 

bisnis, 

3. Solusi 

menghadapi 

tantangan 

bisnis,  

4. Perencanaan 

dan penentuan 

kegiatan yang 

berpengaruh 

terhadap 

lingkungan 

bisnis 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Studi 

Kasus 

5. Penugasan 

praktek 

individu/ke

lompok 

2 x 170 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhat

ikan 

ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Membuat 

rangkuman 

5. Praktek 

studi kasus 

 

Ketepatan dalam: 

1. Mengidentifikasi  

tantangan-

tantangan bisnis, 

2. Mengidentifikasi 

kan kegiatan yang 

berpengaruh 

terhadap 

lingkungan bisnis, 

3. Mengidentifikasi 

kan solusi dalam 

menghadapi 

tantangan bisnis  

4. Mengimplementas

ikan perencanaan 

dan penentuan 

kegiatan yang 

berpengaruh 

terhadap 

lingkungan bisnis 

12.5%  

12 & 13 Mahasiswa mampu: 

1. Mengidentifikasi 

kan penanganan 

dalam perencanaan 

dan cara penentuan 

penerimaan 

keluhan pelanggan 

2. Mengidentifikasi 

kan penanganan 

1. Perencanaan 

dan cara 

penentuan 

penerimaan 

keluhan 

pelanggan 

2. Perencanaan 

dan penentuan 

proses 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Studi 

Kasus 

5. Penugasan 

praktek 

individu/ke

2 x 170 1. Diskusi 

kelompok 

2. Memperha

tikan 

ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Membuat 

rangkuman 

Ketepatan dalam: 

1. Mengidentifikasi 

kan penanganan 

dalam 

perencanaan dan 

cara penentuan 

penerimaan 

keluhan 

pelanggan 

12.5%  



dalam perencanaan 
dan penentuan 

proses penanganan 

keluhan pelanggan 

3. Mengidentifikasi 

kan dalam 

perencanaan dan 

penentuan mencari 

solusi dalam 

pelaksanan 

penanganan 

keluhan pelanggan 

 

penanganan 
keluhan 

pelanggan 

3. Perencanaan 

dan penentuan 

mencari solusi 

dalam 

pelaksanan 

penanganan 

keluhan 

pelanggan 

lompok 5. Praktek 
studi kasus 

 

2. Mengidentifikasi 
kan penanganan 

dalam 

perencanaan dan 

penentuan proses 

penanganan 

keluhan 

pelanggan 

3. Mengidentifikasi 

kan dalam 

perencanaan dan 

penentuan 

mencari solusi 

dalam pelaksanan 

penanganan 

keluhan 

pelanggan 

14 & 15 Mahasiswa mampu: 

1. Mengidentifikasi 

kan perencanaan 

dan penentuan 

etika bisnis dan 

etika kerja sebagai 

pedoman 

karyawan 

2. Mengidentifikasi 

kan pedoman 

pembuatan laporan 

etika bisnis dan 

etika kerja  

Format laporan:  

1.   Latar belakang,  

2. Tujuan etika 

bisnis dan etika 

kerja,  

3. Manfaat etika 

bisnis dan etika 

kerja, 

4. Etika perusahaan 

dengan 

karyawan, 

5. Etika perusahaan 

dengan pemasok, 

6. Etika perusahaan 

dengan 

konsumen,  

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Studi 

Kasus 

5. Penugasan 

praktek 

individu/ke

lompok 

2 x 170 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperha

tikan 

ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Membuat 

rangkuman 

5. Praktek 

studi kasus 

 

Ketepatan dalam: 

1. Mengidentifikasi 

kan perencanaan 

dan penentuan 

etika bisnis dan 

etika kerja 

sebagai pedoman 

karyawan 

2. Mengidentifikasi 

kan pedoman 

pembuatan 

laporan etika 

bisnis dan etika 

kerja 

12.5%  



7. Etika perusahaan 
denga mitra 

kerja.  

16 & 17 1. Mahasiswa 

mampu: 

2. Mengidentifikasi 

kan bahaya adanya 

bencana akibat dari 

material, alat 

ataupun orang 

3. Mengidentifikasi 

kan proses 

penilaian resiko 

dan pengelompok 

kan resiko 

4. Mengidentifikasi 

kan proses 

pengembangan 

pengendalian 

resiko 

5. Mengimplementasi

kan pengendalian 

resiko 

6. Mengimplentasi 

kan proses 

monitoring dan 

evaluasi  

1. Bahaya yang 

ditumbulkan 

akibat dari 

material, alat 

ataupun orang 

2. Proses penilaian 

resiko dan 

pengelompok 

kan resiko 

3. proses 

pengembangan 

pengendalian 

resiko 

4. Implementasi 

pengendalian 

resiko 

5. Implementasi 

proses 

monitoring dan 

evaluasi 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Studi 

Kasus 

5. Penugasan 

praktek 

individu/ke

lompok 

2 x 170 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperha

tikan 

ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Membuat 

rangkuman 

5. Praktek 

studi kasus 

 

1. Mengidentifikasi 

kan bahaya 

adanya bencana 

akibat dari 

material, alat 

ataupun orang 

2. Mengidentifikasi 

kan proses 

penilaian resiko 

dan pengelompok 

kan resiko 

3. Mengidentifikasi 

kan proses 

pengembangan 

pengendalian 

resiko 

4. Mengimplementa

sikan 

pengendalian 

resiko 

5. Mengimplentasi 

kan proses 

monitoring dan 

evaluasi 

12.5%  
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6. IMIGRASI DAN KARANTINA 

 

5 

Mampu 

menjelaskan 

pengertian, 

fungsi dan tugas 

imigrasi. 

Paspor dan Visa  Problem Based 

Learning. 

2 x 50’ 1. Diskusi  

2. Tugas 

Terstruktur  

1. Ketepatan 

menjawab soal  

2. Kemampuan 

menjelaskan 

3. Ketepatan 

penyelesaian tugas 

terstruktur 

7,5% 1. Hukum Imigrasi, 

Silhar 

Sihombing, 

S.H.,M.M. 

2. Hukum 

Keimigrasian 

dalam Hukum 

Indonesia, Sihar 

Sihombing, 

S.H.,M.M. 

 

6 

Mampu 

menganalisa 

kasus imigrasi. 

Kasus-kasus imigrasi 

di Indonesia. 
Problem Based 

Learning 

2 x 50’ 1. Diskusi  

2. Studi 

kasus 
imigran 

gelap 

1. Ketepatan 

menjawab soal  

2. Kemampuan 

menjelaskan 

3. Ketepatan 

penyelesaian tugas 

terstruktur 

7,5% Jurnal Imigrasi : The 

Development of 

Legal Policy and 

Legal Needs of 

Indonesian 

Immigration Las: 

Answered Partially, 

Forget the Rest, 

Bilal Dewansyah. 

 

7 

Mampu 

menganalisa 

kasus imigrasi. 

Kasus-kasus imigrasi 

di Indonesia dan 

daftar cekal 

Problem Based 

Learning 

2 x 50’ 1. Diskusi 

Kelompok 

2. Studi 

kasus 
terkait 

pencekalan 

1. Ketepatan 

menjawab soal  

2. Kemampuan 

menjelaskan 

3. Ketepatan 

penyelesaian tugas 

terstruktur 

7,5% Hasil observasi 

Lapangan dan 

Interview di kantor 

Imigrasi  

 

 

11 

Mampu 

menjelaskan 

keterkaitan 

Karantina kesehatan 

pelabuhan 

Clearance In 

Problem Based 

Learning 

2 x 50’ 1. Diskusi 

2. Tugas 

1. Ketepatan 

menjawab soal  

2. Kemampuan 

5% Shipping, Rp. 

Suyono  



karantina 
kesehatan 

pelabuhan dengan 

proses clearance 

in dan clearance 

out kapal. 

Clearance Out Terstruktur menjelaskan 
3. Ketepatan 

penyelesaian tugas 

terstruktur 

 

 

13 

Mampu 

menjelaskan 

kasus-kasus di 

pelabuhan. 

Kasus-kasus 

karantina di 

pelabuhan 

Problem Based 

Learning. 

2 x 50’ 1. Diskusi 

Kelompok 

2. Studi 

kasus 
pelanggara

n peraturan 

terkait 

karatina 

hewan di 

pelabuhan. 

1. Ketepatan 

menjawab soal  

2. Kemampuan 

menjelaskan 

3. Ketepatan 

penyelesaian tugas 

terstruktur 

7,5% Studi kasus Infeksi 

Tilapia Lake Virus 

pada Ikan Nila, Isti 

Koesharyani, dkk. 

Pengendalian 

Rodent, Suatu 

Tindakan Karantina, 

Hanan Soejoedi 

 

 

14 

Mampu 

menjelaskan 

kasus-kasus di 

pelabuhan. 

Kasus-kasus 

karantina di 

pelabuhan 

Problem Based 

Learning. 

2 x 50’ 1. Diskusi 

2. Studi 

kasus 
pelanggara

n peraturan 

terkait 

karatina 

tumbuhan 
di 

pelabuhan 

1. Ketepatan 

menjawab soal  

2. Kemampuan 

menjelaskan 

3. Ketepatan 

penyelesaian tugas 

terstruktur 

7,5% Internet 

 

 

 

 



7. MULTIMODA TRANSPORTASI (PRAKTEK) 

3 Mampu memilih 

moda transportasi 

yang tepat untuk 

pengangkutan. 

Penentuan moda 

transportasi 

- Pertimbangan 

penggunaan 

masing-

masing moda. 

- Klasifikasi 

muatan. 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Problem 

Based 

Learning 

2 x 50’ 1. Case study 

penentuan 

moda 

transportas

i jarak 

dekat dan 

jarak jauh 
2. Tanya jawab 

3. Membuat 

rangkuman 

 

1. Mampu 

mempertimbangka

n penggunaan 

masing-masing 

moda transportasi . 

2. Mampu 

menguraikan 

klasifikasi muatan 

secara lengkap. 

5% Ref 7 

 

5 Mampu 

menguasai 

konsep 

transportasi 

melalui moda 

darat. 

Kendaraan 

bermotor, jalan 

raya, trucking, 

kontainer dan alat 

bongkar muat. 

- Klasifikasi 

kendaraan 

bermotor. 

- Klasifikasi 

jalan raya. 

- Penggunaan 

trucking untuk 

sarana 

pengangkutan. 

- Penggunaan 

kontainer 

untuk 

pengangkutan 

muatan. 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Problem  

Based 

Learning 

2 x 50’ 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Case study 

 terkait 

pemilihan 

moda 

transportasi 

kendaraan 

bermotor 

dan jalan 

raya 

 

1. Mampu 

menguraikan 

klasifikasi 

kendaraan 

bermotor. 

2. Mampu 

memahami 

klasifikasi jalan 

raya. 

3. Mampu 

menjelaskan 

penggunaan 

trucking untuk 

sarana 

pengangkutan 

4. Mampu 

memahami 

penggunaan 

kontainer untuk 

5% Ref 3 



- Penggunaan 
alat berat 

dalam bongkar 

muat. 

pengangkutan 
muatan. 

5. Mampu 

memahami 

penggunaan alat 

berat dalam 

bongkar muat. 

7 Mampu 

menguasai 

konsep 

transportasi 

melalui moda 

pipa. 

Moda pipa 
- Komponen 

transportasi 

pipa. 

- Sistem 

pengendali 

- Jenis pipa 

- Hambatan 

transportasi 

pipa 

- Perkembangan 

moda pipa.  

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Problem 

Based 

Learning 

2 x 50’ 1. Diskusi 
kelompok 

mengenai 

hambatan 

transportaasi 

pipa  case 

study pipa 

bocor 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Tanya jawab 

1. Mampu merinci 
komponen 

transportasi pipa. 

2. Mampu 
menjabarkan 

sistem 

pengendali. 

3. Mampu 

mengklasifikasika

n jenis pipa. 

4. Mampu 
mengidentikasika

n hambatan 

transprotasi pipa. 

5. Mampu 
menjelaskan 

perkembangan 

moda pipa. 

5% Ref 1,  
Ref 8 

 

14 Mampu 

menghitung dan 

memperkirakan 

biaya ekspor. 

Ekspor 

- National 
Single 

Window. 

- Daftar barang 
ekspor legal 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Problem 

Based 

Learning 

2 x 50’ 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Case Study 
hambatan 

1. Mampu 

menjelaskan 

NSW 

2. Mampu 

mengidentifikasi 

daftar barang 

5% Ref 5 
Ref 6 

Ref 7 

 



dan ilegal. 

- Dokumen 

Ekspor 

- Penghitungan 
PPN dan PPH 

- CFS dan CY 

proses 
ekspor di 

Indonesia  

4. Praktik 

menghitung 

biaya 

ekspor, PPN 

dan PPH. 

ekspor legal dan 
ilegal 

3. Mampu 

mengidentifikasi 

dokumen ekspor 

4. Mampu 

menghitung 

PPNdan PPH 

5. Mampu 

menjelaskan 

perbedaan CFS 

dan CY. 

15 Mampu 

menghitung dan 

memperkirakan 

biaya impor. 

Impor  

- API dan 
APIT. 

- Daftar barang 

impor legal 

dan ilegal. 

- Dokumen 
impor 

- Penghitungan 
PPN dan PPH 

 

1. Diskusi 

2. Ceramah 

3. Problem 

Based 

Learning 

2 x 50’ 1. Memperhati
kan ceramah 

2. Case Study 
API yang 

sudah 

kadaluwarsa 

(metode 

diskusi) 

6. Mampu 

menjelaskan 

NSW 

7. Mampu 

mengidentifikasi 

daftar barang 

ekspor legal dan 

ilegal 

8. Mampu 

mengidentifikasi 

dokumen ekspor 

9. Mampu 

menghitung 

PPNdan PPH 

10. Mampu 

menjelaskan 

perbedaan CFS 

dan CY 

5% Ref 3 
Ref 5 

Ref 7 

 

 



8. SISTEM OPERASI KAPAL (PRAKTEK) 

3 Mampu 
menjelaskan 

tentang 

Kelayakan Kapal 

Kelayakan Kapal 

 

1. Prosedur 

Kelayakan 

Kapal 

2. Badan 

Klasifikasi 

Indonesia 

3. IACS 

 

5. Diskusi 

6. Cerama

h 

7. Prolem 

Based 

Learnin

g 

2 x 50’ 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhatik

an ceramah 

3. Case Study 
kelayakan 

kapal dan 

ISM Cde 

1. Mampu 

memahami 

prosedur untuk 

kelayakan kapal. 

2. Mampu 

memahami 

mengenai Badan 

Klasifikasi 

Indonesia 

3. Mampu 

memahami badan 

klasifikasi 

internasional 

(IACS).  

7% Ref2 

4 Mampu 

menjelaskan 

tentang Asuransi 

Kapal 

Asuransi Kapal 

 

1. Persyaratan 

Pengajuan 

Asuransi Kapal 

2. Hull and 

Machinary 

 

1. Diskusi 

2. Cerama

h 

3. Proble

m 

Based 

Learnin

g 

2 x 50’ 1. Diskusi 

Memperhatik

an ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Case study 
cargo rusak 

saat proses 

loading/ 

discharge 

 

1. Mampu 

menjelaskan 

persyaratan yang 

harus dilengkapi 

dalam pengajuan 

asuransi kapal. 

2. Mampu 

menjelaskan 

mengenai 

asuransi Hull and 

Machinary 

7% Ref1 

Ref4 

 

5 Mampu 
menjelaskan 

tentang Jenis-

Jenis Muatan 

Kapal 

Jenis-jenis Muatan 

1. Jenis-jenis 

Muatan Kapal 

2. Cara pemuatan 

diatas kapal. 

1. Diskusi 

2. Cerama

h 

3. Praktek 

2 x 50’ 1. Diskusi  
2. Memperhatik

an ceramah 

3. Tanya jawab 

4. Case study 

1. Mampu 

mengidentifikasi 

jenis-jenis muatan 

kapal. 

2. Mampu 

6% Ref3 

Ref2 



3. Langkah-
langkah 

pengamanan 

muatan diatas 

kapal. 

 

penataan  
muatan di 

atas palka 

 

memahami cara 
pemuatan diatas 

kapal. 

3. Mampu 

menjelaskan 

langkah-langkah 

pengamanan 

muatan diatas 

kapal. 

 

6 Mampu 
menjelaskan 

tentang Clearance 

in dan Clearance 

Out 

Clearance In and 

Clearance Out 

 

1. Prosedur 

Clearance In 

2. Prosedur 

Clearance Out 

 

1. Diskusi 

2. Cerama

h 

3. Praktek  

2 x 50’ 1. Diskusi 
kelompok 

2. Case study 
hambatan 

proses 

clearance 

3. Buat bagan 

clearance 

 

1. Mampu 

menjelaskan 

prosedur 

clearance in. 

2. Mampu 

menjelaskan 

prosedur 

clearance out. 

7% Ref4 

 

10 Mampu 
menjelaskan 

tentang Alat-alat 

Safety 

Alat Safety 
 

1. ISM Code 

Macam-macam 

Alat Safety 

 

1. Diskusi 

2. Cerama

h 

3. Proble

m 

Based 

Learnin

g 

2 x 50’ 1. Diskusi 
tentang alat-

alat 

keselamatan 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Tanya jawab 

4. Case study 
kecelakaan 

kapal di 

Indonesia 

1. Mampu 

memahami ISM 

Code. 

2. Mampu 

menjelaskan 

kegunaan masing-

masing alat safety 

diatras kapal. 

 

 

5% Ref1 
Ref4 

 

11 Mampu Alat Bongkar Muat 1. Diskusi 2 x 50’ 1. Diskusi  1. Mampu 6% Ref3 



menjelaskan 
tentang Alat 

Bongkar Muat 

 
1. Alat Bongkar 

Muat Kapal 

2. Alat Bongkar 

Muat Darat 

 

2. Cerama
h 

3. Proble

m 

Based 

Learnin

g 

2. Case study 

terkait 
kendala 

dalam 

proses 

bongkar 

muat 

 

menjelaskan 
kegunaan alat 

bongkar muat 

diatas kapal. 

2. Mampu 

menjelaskan 

keguaan alat 

bongkar muat di 

darat. 

 

 

 

15 Mampu 
menjelaskan 

tentang 

Dangerous Goods 

Dangerous Goods 

 
1. Pengertian 

Dangerous 

Goods 

2. Klasifikasi 

Dangerous 

Goods 

1. Diskusi 

2. Cerama

h 

3. Proble

m 

Based 

Learnin

g 

2 x 50’ 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Simulasi 

pemisahan 

dangeorus 

good 

4. Case study 
terkait 

pemuatan 

dangeorus 

goods 

 

1. Mampu 

menjelaskan 

pengertian 

dangerous goods. 

2. Mampu 

mengklasifikasika

n dangerous 

goods sesuai 

kelasnya. 

 

6% Ref2 
 

 

   

 

 

 

 

 



9. HUKUM BISNIS  

 

6. TM : 1x 
(2x50’) 
 
BM : 1x 
(2x60’) 
 
BT : 1x 
(2x60’) 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan  
negosiasi 
kontrak 

Negosiasi 
Kontrak 
 

1. Sifat Negosiasi 
Kontrak 

2. Kode Etik dan 
perilaku 
Negosiasi 

3. Strategi dalam 
Negosiasi 

4. Penyusunan 
Kontrak Bisnis 

Bentuk : 
Kuliah 
 
Metode 
: 
Cerama
h 
dan 
Base 
project 

Mahasiswa 
menyimak dan 
mencatat bagian 
penting dari 
materi serta 
mengajukan 
pertanyaan pada 
bagian yang 
belum dimengerti 

1. Ketepatan 
menjelaskan 
mengenai 
sifat 
negosiasi 
kontrak  

2. Ketepatan 
menjelaskan 
kode etik dan 
perilaku 
negosiasi  

3. Ketepatan 
menjelaskan 
strategi 
dalam 
negosiasi  

4. Ketepatan 
menjelaskan 
penyusunan 
kontrak bisnis  
 

5% 

 

 
  

15 1 x 
(2x50’) 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
kepailitan 

Kepailitan 
 

1. Pengertian 
Kepailitan 

2. Perkembangan 
Hukum Kepailitan 

3. Sumber Hukum 
Kepailitan 

Bentuk : 
Kuliah 
 
Metode 
: 
Cerama

Mahasiswa 
menyimak dan 
mencatat bagian 
penting dari 
materi serta 
mengajukan 

1. Ketepatan 
mengulang 
arti kepailitan  

2. Kejelasan 
menceritakan 
perkembang

5% 



4. Proses 
Pengurusan 
Kepailitan 

 

h dan 
Case 
Method
e 

pertanyaan pada 
bagian yang 
belum dimengerti 

an hukum 
kepailitan  

3. Ketepatan 
menyebutkan 
sumber 
hukum 
kepailitan  

4. Ketepatan 
menjelaskan 
cara 
mengurus 
kepailitan  

16 TM : 1x 
(2x50’) 
 
BM : 1x 
(2x60’) 
 
BT : 1x 
(2x60’) 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
perlindungan 
konsumen 

Perlindungan 
Konsumen 

 

1. Dasar Hukum, 
Asas dan Tujuan 

2. Hak, Kewajiban 
dan Kedudukan 
Konsumen 

3. Kewajiban Pelaku 
Usaha 

4. Pembinaan dan 
Pengawasan 

5. Praktek Bisnis 
yang Merugikan 
Konsumen 

Bentuk : 
Kuliah 
 
Metode 
: 
Cerama
h 
dan 
Case 
Method
e 

Mahasiswa 
menyimak dan 
mencatat bagian 
penting dari 
materi serta 
mengajukan 
pertanyaan pada 
bagian yang 
belum dimengerti 

1. Ketepatan 
menjelaskan 
materi 
perlindungan 
konsumen 

2. Ketepatan 
menunjukkan 
praktek 
bisnis yang 
merugikan 
konsumen  

5% 

17 TM : 1x 
(2x50’) 
 
BM : 1x 
(2x60’) 
 
BT : 1x 
(2x60’) 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
penyelesaian 
sengketa dalam 
bisnis 

Penyelesaian 
Sengketa 
dalam Bisnis 

 

1. Ligitasi 

2. Non Ligitasi 
Bentuk : 
Kuliah 
 
Metode 
: 
Cerama
h 
dan 
Case 
Method

Mahasiswa 
menyimak dan 
mencatat bagian 
penting dari 
materi serta 
mengajukan 
pertanyaan pada 
bagian yang 
belum dimengerti 

1. Ketepatan 
mengulang 
pengertian 
legitasi dan 
non legiatasi  

2. Ketepatan 
menguraikan 
materi 
legitasi dan 
non legitasi  

5% 



e 

 
10. KEWIRAUSAHAAN 

 

5 TM : 1x 
(2x50’) 
 
BM : 1x 
(2x60’) 
 

BT : 1x 
(2x60’) 

Mahasiswa 
mampu 
menyebutkan 
faktor pemicu 
keberhasilan 
dan faktor 
penyebab 
kegagalan 
dalam 
berwirausaha 
(C2) 

Faktor 
Keberhasilan dan 
Kegagalan 
Wirausaha 

1. Imbalan dalam 
Wirausaha 

2. Tantangan 
Berwirausaha  

3. Faktor 
Penyebab 
Kegagalan 
dalam 
Berwirausaha 

4. Potensi 
Mundurnya 
Wirausaha 

5. Sikap Negatif 
terhadap 
Wirausaha 

 

Bentuk : 
Kuliah 
 
Metode : 
Ceramah  
dan Case 
Methode 
 

- Mendengarka
n, mencatat 
dan bertanya 

- Membahas 
dan 
menyimpulkan 
dalam 
kelompok 
masalah 
kegagalan dan 
keberhasilan 
wirausaha 
melalui 
membaca 
artikel yang 
diberi dosen 

Ketepatan 
menguraikan hal 
yang terkait 
dengan faktor 
keberhasilan dan 
kegagalan bisnis  

  

6 TM : 1x 
(2x50’) 
 
BM : 1x 
(2x60’) 
 

BT : 1x 
(2x60’) 

Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
berbagai jenis 
bisnis menurut 
aturan 
Perundang-
undangan  
kebaikan serta 
keburukan 
masing-masing 
jenis usaha 

Cara Merintis 
Usaha Dan 
Model 
Pengembangann
ya 

1. Cara memasuki 
dunia usaha 
a. Usaha Baru 
b. Bisnis 

Keluarga 
c. Franchising 
d. Beli 

perusahaan 
orang lain 

2. Pendekatan 
Dasar 
Memasuki 

Bentuk : 
Kuliah 
 
Metode : 
Ceramah 
dan Case 
Methode  
 

Mendengarkan, 
menulis dan 
bertanya 

1. Ketepatan 
menyebutkan 
dan 
menjelakan 
jenis usaha  

2. Kejelasan 
menguraikan 
kebaikan dan 
keburukan tiap 
jenis usaha  

3. Ketepatan 
menjelaskan 



yang ada. (C2) Bisnis pendekatan 
memasuki 
bisnis  

 

8 TM : 1x 
(2x50’) 
 
BM : 1x 
(2x60’) 
 

BT : 1x 
(2x60’) 

Mahasiswa 
menjelaskan  
cara 
meningkatkan 
kreativitas 
organisasi 
(C2) 

Inovasi Dan 
Kreativitas 

1. Definisi 
Kreativitas 

2. Proses 
Kreativitas 

3. Manajemen 
Kreativitas  

4. Peningkatan 
Kreativitas 
Organisasi  

Bentuk : 
Kuliah 
 
Metode : 
Ceramah 
dan 
Based 
Project  
 

Mendengark
an, mencatat 
dan bertanya 

1. Ketepatan 
mengulang 
pengertian 
kreativitas  

2. Kejelasan 
mendeskripsik
an proses dan 
manajemen 
kreativitas  

3. Keaktifan di 
kelas 

5% 

 

14-17 TM : 4 x 
(2x50’) 
 
BM : 4 x 
(2x60’) 
 

BT :  4 x 
(2x60’) 

Mahasiswa 
mampu 
menghasilkan 
rencana bisnis 
(C3) 

Rencana Bisnis 1. Memilih ide 
bisnis 

2. Menilai 
kondisi calon 
lokasi  

3. Memilih 
lokasi usaha 
yang tepat 

4. Memilih 
nama dan 
slogan usaha 

Bentuk : 
Kuliah 
 
Metode : 
Collabora
tive 
Learning
ndan 
Based 
Project 

• Bekerja 
sama dengan 
anggota 
kelompok 

• Membuat 
rancangan 
proses  

• Memresentas
ikan hasil 
kerja 
kelompok 

 Kreatif dalam 
ide bisnis 
 Inovatif dalam 

temuan 
produk/bisnis 
baru 
 Orisinal 

rencana bisnis 
 Kebenaran 

dalam 
menuangkan 

50% 



5. Pemilihan 
perlengkapa
n dan 
peralatan 
bisnis 

6. Menghitung 
keuntungan 

7. Mengidentifik
asi 
konsumen 

8. Memilih alat 
promosi 

ide sesuai tata 
tulis ilmiah 
  Kejelasan 

dalam 
membawakan 
rancangan 
usaha 

• share vision 
 time 

management 

 
  

11. CHARTER KAPAL (PRAKTEK) 
  

1  Mampu 

menjelaskan tugas 

pokok dan fungsi 

pengangkutan 

muatan melalui 

laut 

 

Tugas pokok dan 

fungsi 

pengangkutan 

muatan melalui 

laut: 

a. Shipping 

sebagai 

industri 

b. Shipping 

sebagai “ A 

service to 

trade” 

c. Shipping 

sebagai 

Securit 

d. Shipping 

sebagai pasar 

6. Diskusi 

7. Ceramah 

8. Latihan 

soal 

2 x 50’ 6. Diskusi 

kelompok 

7. Memperhati

kan ceramah 

8. Tanya 

jawab 

9. Membuat 

rangkuman 

 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

tugas pokok dan 

fungsi 

pengangkutan 

muatan melalui 

laut 

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran  

5% Ref 1 

 Ref 3 



untuk 
subsidiary 

service 

 

 

 

 

2 Mampu 
menjelaskan 

perdagangan 

dan 

transportasi 

laut  

Perdagangan dan 

Transportasi laut  

1. Kebutuhan  

atas  produksi. 

2. Biaya 

produksi. 

3. Lokasi 

produksi 

4. Pasar 

6. Diskusi 

7. Ceramah 

8. Latihan 

soal 

2 x 50’ 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Memberikan 

tugas untuk 

dikerjakan 

di asrama 

 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

keterkaitan antara 

perdaganagan dan 

trasportasi laut 

sebagai media 

distribusi anatar 

negara . 

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

dikelas 

 

 

5% Ref3, 
Ref4,  

Ref5 

3 Mampu 
menjelaskan 

ketersediaan 

dan 

pengorganis

asian 

transportasi      

Ketersediaan dan 

pengorganisasian 

transporta: 

1. Ketersediaan 

transportasi 

laut 

2. Bentuk dasar 

pengoperasian 

kapal 

3. Pasar 

Transportasi 

8. Diskusi 

9. Ceramah 

10. Latihan 

soal 

2 x 50’ 4. Diskusi 
kelompok 

5. Memperhati

kan ceramah 

6. Tanya 

jawab 

7. DISkusi 

Kelompok 

8. Tugas 

mandiri 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

ketersediaan dan 

pengorganisasian 

transportasi 

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

dikelas 

 

10% Ref 1,2,3 



laut dan 
pilihan 

pemilik barang 

 

 

4&5 Mampu 
menjelaskan 

jenis –jenis 

sewa 

menyewa 

ruang kapal 

secara 

umum    

Sewa Menyewa 

Ruang Kapal: 

 

1. Time charter 

2. Bareboat 

charter 

3. Voyage 

charter  

4. Diskusi 

5. Ceramah 

6. Latihan 

soal 

1 x 50’ 4. Diskusi 
kelompok 

5. Memperhati

kan ceramah 

6. Tanya 

jawab 

7. Soal latihan 

8. Tugas 

mandiri 

untuk 

dikerjakan 

di asrama 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan jenis  

Sewa menyewa 

Ruang Kapal secara 

umum serta 

alasannya 

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

dikelas 

 

5% Ref1, 
Ref2,  

Ref3 

6 Mampu 
menejlaskan 

pengembang

an Bentuk 

Charter 

lainnya 

Pengembangan 

Bentuk Charter 

lainnya: 

4. Trip time 

charter 

5. Trip Voyage 

charter 

6. Lumpsum 

charter 

7. Berth chater 

8. Gross charter 

4. Presentasi 

powerpoit 

5. Diskusi 

6. Ceramah 

7. Latihan 

soal 

2 x 50’ 5. Diskusi 
kelompok 

6. Memperhati

kan ceramah 

7. Tanya 

jawab 

8. Tugas 

mandiri 

 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

pengembangan 

bentuk charter 

kapal  lainnya 

serta alasannya 

dalam memilih 

jenis charter 

tersebut. 

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

5% Ref1, 
Ref2,  

Ref3 

7 Mampu 
menjelasaka

n bagaimana 

memilih 

Memilih Jenis 

Charter: 

1. Alasan 

pemilihan 

4. Presentasi 

power 

point 

5. Diskusi 

2 x 50’ 4. Diskusi 
kelompok 

5. Memperhati

kan ceramah 

1. Ketepatan dalam 
menjelaskan jeni s 

charter yang sesuai 

dengan barang 

5% Ref1, 
Ref2,  

Ref3 



jenis charter 
yang sesuai 

dengan 

kebutuhan 

jenis charter 
kapal 

2. Kebutuhan 

pengirim 

barang 

3. Jenis barang 

yang akan 

dikapalkan 

6. Ceramah 
7. Latihan 

soal 

6. Tanya 
jawab 

7. Mengerjaka

n latihan 

soal 

8. Tugas 

mandiri 

 

yang dimiliki ata 
sesuai dengan 

kebutuhan dari 

pengirim barang 

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

dikelas 

 

8 Mampu 
menjelaskan 

pihak yang 

terkait dalam 

perjanjian 

charter 

Pihak Yang 

terkait Dalam 

Perjanjian Charter 

1. Pencharer 

2. Tercharter 

3. Brokering 

agent  

5. Presentasi 

power 

point 

6. Diskusi 

7. Ceramah 

8. Latihan 

soal 

2 x 50’ 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Tugas 

mandiri 

 

1. Ketepatan dalam 
menjelaskan 

pihak yang terkait 

dalam perjanjian 

charter 

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

dikelas 

 

5% Ref1, 
Ref2,  

Ref3 

9 UTS 
 

10 Mampu 

menjelaskan 

definisi dari 

charter 

market 

Charter Market : 

1. Chareterer`s 

market 

2. Owner`s 

market 

 

5. Presentasi 

power poit 

6. Diskusi 

7. Ceramah 

8. Latihan 

soal 

2 x 50’ 1. Diskusi 

kelompok 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Tugas 

mandiri 

 

1. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

dikelas 

2. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

Charter Market: 

a. Chareterer`s 

market 

10% Ref1, 

Ref2,  

Ref3 



b. Owner`s market  

11 Mampu 
menjelaskan 

persyarat 

umum dalam 

perjanjian 

charter kapal 

serta klausa 

klausa dalam 

perjajian 

charter kapal       

Syarat Umum 
dalam perjanjian 

chrter kapal : 

1. Pengetahuan 

mengenai 

persyarat 

umum dalam 

perjanjian 

charter kapal 

serta klausa 

klausa dalam 

perjajian 

charter kapal 

1. Presentasi 

power 

poin 

2. Diskusi 

3. Ceramah 

4. Latihan 

soal 

2 x 50’ 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Tugas 

mandiri 

untuk 

dikerjakan 

di asrama 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

persyarat umum 

dalam perjanjian 

charter kapal   

2. Ketepatan dalam 

menjelaskan klausa 

klausa dalam 

perjajian charter 

kapal 

5% Ref1, 
Ref2,  

Ref3 

 

12 Mampu 

menjelaskan 

syarat tambahan 

dalam perjanjian 

charter kapal 

 

Syarat tambahan 

dalam perjanjian  

1. Pengetahuan 
mengenai syarat 

tambahan dalam 

perjanjian charter 

kapal 

1. Presentasi 

power 

point 

2. Diskusi 

3. Ceramah 

4. Latihan 

soal 

2 x 50’ 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Tugas 

mandiri 

 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

syarat tambahan 

dalam perjanjian 

charter kapal  

5% Ref1, 
Ref2,  

Ref3 

13 Mampu 
menjelaskan 

definisi, 

komponen 

yang 

mendukung 

perjanjian 

kapal 

Time Charter: 

 

1. Pengetahuan 
mengenai  

definisi, 

komponen yang 

mendukung 

4. Presentasi 

power 

point 

5. Diskusi 

6. Ceramah 

7. Latihan 

soal 

1 x 50’ 5. Diskusi 
kelompok 

6. Memperhati

kan ceramah 

7. Tanya 

jawab 

8. Tugas 

mandiri 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

definisi time 

charter, 

2. Ketepatan dalam 

menjelaskankomp

onen yang 

mendukung 

10% Ref1, 
Ref2,  

Ref3 

 



dengan 
sistem time 

charter 

perjanjian kapal 
dengan sistem 

time charter  

 perjanjian kapal 
dengan sistem 

time charter  

14 Mampu 
membuat 

surat 

perjanjian 

charter kaal 

dengan 

system time 

charter 

Prosedur sewa 

menyewa kapal 

dengan sistem 

time chartr dan 

cara 

perhitunganya 

 

1. Presentasi 

power 

point 

2. Diskusi 

3. Ceramah 

4. Latihan 

soal 

2 x 50’ 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Mengerjaka

n soal 

latihan 

5. Tigas 

mandiri 

6. Membuat 

rangkuman 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

prosedur sewa 

menyewa kapal 

dengan sistem 

time chartr 

2. Ketepatan dalam 

menghitung 

pencharteran 

kapal dengan 

sistem time 

charter  

10% Ref1, 
Ref2,  

Ref3 

15 Mampu 
membuat 

surat 

perjanian 

charter 

dengan 

system 

voyage 

charter 

Voyage Charter 
 

1. Voyage 

Charter,  

2. hal hal yang 

mempengaruh

i pengirim 

barang 

menggunakan 

sistem voyage 

charter s 

3. erta 

komponen-

komponen 

biaya dalam 

voyage 

charter  

1. presentasi 

power 

point 

2. Diskusi 

3. Ceramah 

4. Latihan 

soal 

2 x 50’ 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Tanya 

jawab 

4. Mengerjaka

n soal 

5. Tugas 

mandiri 

yang 

dikerjakan 

di asrama 

 

1. Ketepatan dalam 

menjelaskan 

prosedur sewa 

menyewa kapal 

dengan sistem 

Voyage Charter 

2. Ketepatan dalam 

menghitung 

pencharteran 

kapal dengan 

sistem Voyage 

Charter 

Keaktifan 

mahasiswa dalam 

berdiskusi dan 

bertanya jawab 

dengan dosen 

10% Ref1 
Ref 2 

Ref 3 

 



mengenai voyage 
charter 

16 Mahasiswa 

mampu mampu 

menghitung Lay 

Days, Reporting 

Days Canceling 

Date 

 

1. Lay Days,  

2. Reporting 

Days  

3. Canceling 

Date 

 

1. presentasi 

power 

point 

2. Diskusi 

3. Ceramah 

4. Latihan 

soal 

2x50” 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Tanya jawab 

4. Mengerjaka

n soal 

5. Tugas 

mandiri 

yang 

dikerjakan 

di asrama 

1. Ketepatan dalam 

menghitung Lay 

Days, Reporting 

Days Canceling 

Date 

5% Retf 1 
Ref 2 

Ref 3 

17 Mahasiswa 
mampu membuat 

time sheet dan 

mengisi formulir 

time sheet 

Time Sheet 

1. Pengetahuan 

mengenai 

Time Sheet 

2. Mengisi form 

time sheet 

 

 

 

1. presentasi 

power 

point 

2. Diskusi 

3. Ceramah 

4. Latihan 

soal 

2x50” 1. Diskusi 
kelompok 

2. Memperhati

kan ceramah 

3. Tanya jawab 

4. Mengerjaka

n soal 

5. Tugas 

mandiri 

yang 

dikerjakan 

di asrama 

 

1. Ketepatan dalam 

membuat time 

sheet 

2. Ketepatan dalam 

mengisi formulir 

time sheet 

3. Ketepatan dalam 

menghitung waktu 

time sheet 

Keaktifan 

mahasiswa dalam 

tanya jawab 

mengenai hal hal 

yang berkaitan 

dengan time sheet 

5% Retf 1 
Ref 2 

Ref 3 
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12. OPERASI TERMINAL PETI KEMAS  
 

3,4 dan 5 Mahasiswa  dapat mampu 
Menjelaskan pengetahuan 
tentang  
a. Ketentuan Standar    
    Kontainer      
b. Ukuran Kontainer 
c. Macam Macam Kontainer 
d. Code dan pengenal khusus   
    Kontainer 
 
 

Menjelaskan Standar 
Kontainer , ukuran 
dan macam macam 
kontainer 

1. ceramah 

2. praktikum 

3. belajar mandiri 

2x 100 
2X100 

1. membuat 

tugas 

2. presentasi 

3. studi kasus 

1. Ketepatan dalam 

menyampaikan 

pertanyaan sesuai 

dengan materi 

yang diberikan 

2. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

proses 

pembelajaran 

3.    Ketepatan 

mahasiswa dalam 

membuat 

rangkuman  

 
7 dan 8 Mahasiswa  mampu 

menjelaskan  informasi 
tentang : 

1. Pengertian Kondisi 

dan  

2. status muatan 

dalam  Kontainer    

3. Full Container 

Load (FCL) 

4.  Less Than 

Container Load  

(LCL)  

5.  Inconterm 

pengiriman 

Kondisi dan Status 
Muatan dalam 
Kontainer serta 
inconterm dalam 
pengirman barang 
dengan kontainer 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Studi kasus 

4. belajar andiri 

 

2 x 
100 
2 x 
100 

1. membuat 

tugas 

2. latihan 

soal 

3. presentasi 

1. Ketepatan 

dalam 

menyampaika

n pertanyaan 

sesuai dengan 

materi yang 

diberikan 

2. Keaktifan 

mahasiswa 

dalam proses 

pembelajaran 

3. Ketepatan 

mahasiswa 

dalam 

12% 1,2
,5 



dengan barang 

dengan kontainer 

 

membuat 
rangkuman 

 
13 dan 14 Mahasiswa mampu 

menjelaskan : 
 

1. Tata cara 

penanganan 

kontainer 

dilapangan 

2. Prosedur 

pengiriman barang 

dengan kontainer 

dengan pola FCL 

3. Prosedur 

pengiriman barang  

    dengan kontainer pola 
    Sistem LCL 
 

Penangan 
kontainer 
dilapangan dan 
prosedur 
pengapalan 
kontainer dengan 
sistem FCL dan 
LCL  
 

1.ceramah 
2.praktikum 
3.diskusi 
4.Studi Kasus  
5. belajar 
mandiri 

2 x100 
2 x 100 

1.
 memb
uat tugas 
2. latihan 
soal 
3.
 presen
tasi 

1. Ketepatan 

dalam 

menyamp

aikan 

pertanyaa

n sesuai 

dengan 

materi 

yang 

diberikan 

2. Keaktifan 

mahasiswa 

dalam 

proses 

pembelajar

an 

3. Mahasiswa 

mampu 

menghitun

g 

10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,6 

 
17 Mahasiswa mampu 

menjelaskan  Sarana 
Prasarana dI terminal 
petikemas 

Alat bongkar muat 1. ceramah 

2. praktikum 

3. diskusi 

2 X 100 1. memb

uat 

tugas 

1. Ketepatan 

dalam 

menyamp

10 % 2,4
,6 



4. Studi 

Kasus 

5. Evaluasi 

2. latihan 

soal 

3. presen

tasi 

 

aikan 

pertanyaa

n sesuai 

dengan 

materi 

yang 

diberikan 

2. Keaktifan 

mahasisw

a dalam 

proses 

pembelaj

aran 

3. Ketepatan 

mahasisw

a dalam 

membuat 

rangkuma

N 

 
 
 
 
 
 
 
13. LOGISTIK DAN RANTAI PASOK 
 
 



8 Mahasiswa mampu 
Menjelaskan mengenai 
Pengoperasian dan 
pengelolaan 
pergudangan antara 
lain, Adminitrasi dan 
personalia gudang, 
Operasi penyerahan 
dan penerimaan barang 
dan Operasi 
penumpukan. 
 
 
 
 
 

 

Menjelaskan 
secara factual 

mengenai  

1. adminitrasi 

personalia 

gudang. 

2. operasi 

penyerahan dan 

penerimaan 

barang. 

1. Ceramah 
2. praktikum 

3. diskusi 

4. studi Kasus  

5. belajar mandiri 

 

2 
x 
1
0
0 

1. membuat 
tugas 

mandiri.  

2. presentasi 

1. Ketepatan 

dalam 

mencari 

materi  

2. Keaktifan 

mahasiswa 

dalam proses 

pembelajaran 

3. Ketepatan 

mahasiswa 

dalam 

membuat 

rangkuman 

19% 1,2,5 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan proses 
kegiatan konsolidasi 
muatan dalam kegiatan 
rantai pasok 
 

Menjelasakan secara 
konseptual tentang: 

1. Konsolidasi 

Muatan 

2. Jenis-jenis 

muatan 

1.ceramah 
2.praktikum 
3.diskusi 
Studi Kasus 
4.belajar mandiri 

2 
X
1
0
0 

1.
 memb
uat tugas 
2. latihan 
soal 
3.
 presen
tasi 

4. Ketepatan 

dalam 

menyamp

aikan 

pertanyaa

n sesuai 

dengan 

materi 

yang 

diberikan 

5. Keaktifan 

mahasisw

a dalam 

proses 

pembelaja

ran 

6. Mahasisw

a mampu 

menghitun

10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,7,8 



g 

14 dan 
15 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang : 
Pensuplai dan 
pengangkutan. 
Menjelaskan  tentang, 
Seksi penerimaan 
barang, pembongkaran 
muatan. 

Menjelaskan secara 
konseptual mengenai 
:  

1. Pensuplai dan 

pengangkutan  

2. Prosedur         

penerimaan 

barang. 

3. pembongkaran 

muatan 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Studi Kasus 

4. belajar mandiri 

 

2 
x 
1
0
0 
 

1. membuat 

tugas 

2. Latihan 

soal 

3. presentasi 

 

1. Ketepatan 

dalam 

menyampaika

n pertanyaan 

sesuai dengan 

materi yang 

diberikan 

2. Keaktifan 

mahasiswa 

dalam proses 

pembelajaran 

3. Ketepatan 

mahasiswa 

dalam 

membuat 

rangkuman 

12% 4,5,6,7,
8 

17 Mahasiswa mampu 
menjelaskan penerapan 
just in time dalam 
kegiatan rantai pasok 
 

Menjelaskan secara 
faktual tentang:  

6. Pengertian  Just 

in Time (JIT), 

dan, 

7. Jenis-jenis 

Gudang  

8. ceramah 

9. praktikum 

10. diskusi 

11. studi kasus 

12. Evaluasi 

2 
X 
1
0
0 

4. membu

at tugas 

5. latihan 

soal 

6. present

asi 

 

4. Ketepatan 

dalam 

menyamp

aikan 

pertanyaa

n sesuai 

dengan 

materi 

yang 

diberikan 

5. Keaktifan 

mahasisw

10 % 2,4,6,7,
8 



 

 
 

a dalam 

proses 

pembelaja

ran 

6. Ketepatan 

mahasisw

a dalam 

membuat 

rangkuma

N 


