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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya,
Politeknik Negeri Banjarmasin berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 degan
waktu yang tepat. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang
dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) pada tahun 2020, Poliban menyusun Laporan
Kinerja (LAKIN).
LAKIN Poliban disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mengacu Permendikbud No. 39 tahun 2020
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) di Kemendikbud yang telah mengamanatkan
kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahunnya.
Laporan Kinerja ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator
kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Politeknik Negeri Banjarmasin Tahun 2020.
Politeknik Negeri Banjarmasin pada tahun 2020 menetapkan di Perjanjian Kinerja 4 (empat) sasaran dan
10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan.
Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang di
hasilkan oleh Politeknik Negeri Banjarmasin pada Tahun 2020. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat
sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Poliban ditahun mendatang.
Akhirnya kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk
peningkatan kinerja Poliban untuk kedepannya lebih baik.

Banjarmasin, 25 Januari 2021
Direktur,

Joniriadi
NIP . 19660412 198903 1003
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Politeknik Negeri Banjarmasin dalam
melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan 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 (SAKIP) serta
Permendikbud No 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Kemendikbud. Laporan ini mengecualikan indicator kinerja lain dalam Rencana Strategis Poliban 20202024.
Hasil Pengukuran Kinerja (PK) Poliban tahun 2020 didasarkan atas target kinerja yang ditetapkan
menunjukkan bahwa pemenuhan target kinerja terjadi pada sasaran strategis terkait tata kelola Poliban
(SS#1) dan Kualitas Dosen Poliban (SS#3) khususnya indicator kualifikasi dan kompetensi dosen serta
rekognisi luaran dosen Poliban. Sementara terkait kualitas lulusan, kualitas kurikulum dan pembelajaran
masih dibawah target kinerja bahkan 0% khususnya di indicator performa lulusan terkait pekerjaan dan
studi lanjut dan peringkat akreditasi internasional.
Dari segi pencapaian kinerja keuangan, pada tahun anggaran 2020 Poliban telah menyerap
anggaran belanja sebesar Rp 67.659.456.858,- (94.13%) dari total DIPA Tahun 2020 sebesar Rp
71.878.504.000,Adapun beberapa hal teknis yang menjadi kendala ketercapaian target kinerja (termasuk proses
pengukurannya) antara lain kriteria capaian indicator yang disyaratkan oleh Kemendikbud berbeda dari
kriteria sebelumnya (lebih spesifik). Kondisi ini menyebabkan banyak capaian yang tercatat sebelumnya
sebagai capaian kinerja tidak dapat diperhitungkan karena tidak memenuhi kriteria IKU Kemendikbud.
Dampak lain adalah terkendalanya proses pengukuran, karena instrument pengukuran sebelumnya tidak
memfasilitasi kebutuhan data/informasi sesuai kriteria IKU. Langkah antisipatif yang akan dilakukan
Poliban untuk pengukuran kinerja kedepannya adalah memperbaiki system pengukuran dan merumuskan
program dan aktivitas yang relevan dan langsung terkait dengan target luaran yang disyartakan dalam
proses perencanaan.
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Politeknik Negeri Banjarmasin
Politeknik Negeri Banjarmasin diresmikan oleh Dirjen Dikti atas nama Mendikbud pada tanggal 23
September 1987 dengan nama Politeknik Universitas Lambung Mangkurat, karena sejak awal
beroperasinya sampai dengan tahun 1997 masih merupakan bagian dari Unlam.
Pada tahap perkembangan selanjutnya Politeknik ini telah mengalami perkembangan yang pesat, seiring
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pendidikan Nasional, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, maka eksistensi Politeknik
semakin mantap. Kemudian pada tahun 1997 Politeknik ini telah dinyatakan “mandiri” terlepas dari
Universitas Lambung Mangkurat yang telah membinanya, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/O/1997 tanggal 28 April 1997 dengan nama Politeknik
Negeri Banjarmasin yang disingkat dengan “POLIBAN”.
Dalam rangka peningkatan status jenjang pendidikan dari Diploma II ke Diploma III, sesuai dengan
perkembangan pembangunan dan industri di Kalimantan Selatan, maka mulai tahun anggaran 1996/1997
selama lima tahun Poliban mendapat bantuan dari Proyek EEDP-ADB Loan Nomor 1432 INO, yaitu bantuan
pembangunan gedung baru seperti: Gedung Kuliah, Laboratorium/Bengkel, Ruang Seminar, Ruang Dosen,
Laboratorium Komputer, Gedung Serba Guna, Laboratorium Teknik Informatika (TI), Perpustakaan, dan
Laboratorium Bahasa
Sesuai dengan perkembangan industri dan tuntutan masyarakat, pada tahun 1998 Poliban membuka
bidang pendidikan Tata Niaga dengan Jurusan Akuntansi dan Jurusan Administrasi Bisnis dan jenjang
pendidikannya ditingkatkan dari jenjang Diploma II menjadi Diploma III, yaitu dengan terbitnya Surat
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 416/DIKTI/Kep/1998 tanggal 09 Nopember 1998.
Sesuai dengan Statuta Poliban berdasarkan Keputusan mendikbud No. 29/O/2003 yang telah
diperbaharui oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2015
tentang Organisasi Tata Kelola (OTK) Politeknik Negeri Banjarmasin, Poliban mempunyai badan normatif
tertinggi disebut sebagai Senat Poliban yang mempunyai kewenangan memilih Direktur dan Wakil
Direktur, dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan tertentu yang dilakukan Direktur. Direktur
dibantu oleh 4 wakil direktur, yaitu: Wakil Direktur-I Bidang Akademik, Wakil Direktur-II Bidang
Administrasi Umum dan Keuangan, dan Wakil Direktur-III Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Direktur IV
Bidang Kerja sama.
Sampai dengan tahun akademik 2019/2020 ini, Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) telah
memiliki 5 Jurusan dengan 19 program studi, terdiri dari 6 program studi jenjang D-4 dan 13 program studi
jenjang D-3 sebagai Program Studi D-3 Teknik Alat Berat dan Program Studi di Teknik Pertambangan saat
ini sudah sesuai dengan tuntutan industri. Dengan didukung oleh proses pembelajaran yang lebih inovatif
diharapkan kualitas lulusan dari Program Studi Teknik Alat Berat dan Teknik Pertambangan mempunyai
kompetensi yang benar-benar bermanfaat di masyarakat khususnya sektor industri pertambangan. Begitu
pula dengan Program Studi Diploma-IV Akuntansi dan Lembaga Keuangan Syariah merupakan Program
Studi D-4 satu-satunya yang ada di Kalimantan yang lulusannya mempunyai potensi di bidang Akuntansi
Syariah.
Untuk penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2019/2020 Poliban seperti tahun sebelumnya
melakukan tiga jalur, yaitu melalui jalur UMPN, jalur PMDK dan Mandiri. Jumlah calon mahasiswa yang
lulus dan teregistrasi melalui jalur UMPN Politeknik sebanyak 565 orang, jalur PMDK sebanyak 164 orang,
jalur mandiri sebanyak 50 orang.
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1.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang menjadi acuan penyusunan laporan kinerja ini antara lain:
1. Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengololaan Keuangan
Negara
4. Peratura Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
5. Peraturan Presiden 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Permenpanrb No 53/2014 Tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Institusi Pemerintah
7. Permendikbud No 39 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Kemendikbud
8. Permendikbud No. 22 tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud 2020-2024
9. Permendikbud No. 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud No. 45 tahun 2019 tentang
OTK Kemendikbud
10.Surat Keputusan Direktur Politeknik No. 108/PL18/KL/2020 tentang Penetapan Renstra Politeknik
Negeri Banjarmasin 2020-2024

1.3. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi
a. Tugas dan Fungsi
Politeknik Negeri Banjarmasin yang selanjutnya disebut POLIBAN adalah perguruan tinggi
negeri yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan profesi.
Poliban merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang berkedudukan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Poliban
didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 080/O/1997
tentang pendirian Politeknik Negeri Banjarmasin tanggal 28 April 1997.
b. Struktur Organisasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Banjarmasin

Poliban adalah perguruan tinggi negeri penyelenggara pendidikan vokasi di
Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang berdiri pada tahun 1997. Pimpinan tertinggi di Poliban
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adalah direktur, dibantu oleh 4 (empat) orang wakil direktur yang mengurus bidang akademik,
bidang umum dan keuangan, bidang kemahasiswaan dan bidang kerjasama. Untuk
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poliban, dibentuk 2
(dua) bagian yang terdiri atas Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan dan Bagian
Umum dan Keuangan.
Organ penting lain di Poliban adalah Senat yang menjalankan fungsi penetapan,
pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik dan pelaksanaan Tridharma
perguruan tinggi, sedangkan pengawasan terhadap kegiatan non-akademik dilaksanakan oleh
Satuan Pengawas Internal (SPI).
Untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, dibentuk Pusat Pengembangan
Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PP3MP) dan untuk mengelola kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (P3M). Poliban memiliki 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UPT
Perpustakaan, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, UPT Bahasa, dan UPT Pemeliharaan
dan Perbaikan.

1.4 Isu-isu Strategis/Permasalahan
Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang berfokus pada pengembangan sains terapan dan
penyediaan lulusan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja, Poliban dituntut untuk senantiasa
mencermati dan mengantisipasi berbagai perkembangan kondisi eksternal baik dalam skala lokal,
nasional, dan global. Adapun isu strategis dalam skala lokal yang perlu dipertimbangkan oleh Poliban
antara lain:
1. Terjadinya perubahan preferensi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan tinggi sehingga
menuntut Poliban untuk merevitalisasi sejumlah layanan pendidikannya.
2. Semakin meningkatnya kompetisi di kalangan perguruan tinggi dan tumbuhnya perguruan tinggi
baru yang menawarkan berbagai keunggulan dan terobosan dalam bidang pendidikan.
Sedangkan isu strategis dalam skala nasional dan global yang perlu diperhatikan dan
diantisipasi oleh Poliban antara lain meliputi:
1. Perubahan kebijakan pemerintah melalui Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang menuntut
pendidikan tinggi vokasi agar lebih inovatif, kompetitif dan mandiri.
2. Perluasan zona perdagangan bebas (termasuk tenaga kerja) baik di tingkat ASEAN maupun global
sehingga menuntut SDM manusia Indonesia yang unggul.
3. Revolusi industri 4.0 yang menuntut kemajuan dan penguasaan teknologi informasi
memunculkan berbagai disrupsi yang mengubah secara fundamental tatanan ekonomi bisnis
pada khususnya dan kehidupan umat manusia pada umumnya.
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BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Arah Strategis Politeknik Negeri Banjarmasin 2020-2024
Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Ditjen Pendidikan vokasi, Kemendikbud dan
Kemenristek/BRIN, Poliban merumuskan arah kebijakan dan stategi selama tahun 2020-2024:
1. Bidang pendidikan/pengajaran
Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan:
a. Mengadopsi dan melakukan adaptasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka;
b. Penerapan kurikulum dan pembelajaran yang link and match dengan industri;
c. Melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran;
d. Menerapkan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran
kelompok berbasis projek (team-based project);
e. Menyelenggarakan pembinaan bagi terwujudnya teaching factory;
f. Membina mahasiswa untuk mencapai prestasi pada tingkat nasional.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan atau
berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan.
2. Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Arah kebijakan dan strategi adalah mengembangkan penelitian dan pengabdian untuk
menghasilkan teknologi tepat guna dan produk inovasi yang dapat diadopsi oleh masyarakat/industri
serta meningkatkan perolehan paten.
3. Peningkatan kualitas SDM
a. Meningkatkan kualifikasi akademik dosen (S3)
b.Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi
kompetensi
4. Mengembangkan kerjasama/kemitraan khususnya untuk penyerapan lulusan

Tabel 2.0.1 Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Program Utama
VISI
Menjadi
lembaga
pendidikan
tinggi vokasi
yang
berkualitas dan
unggul dalam
sains terapan

MISI
Menyelenggarakan
pendidikan vokasi
yang berkualitas
dengan didukung
oleh suasana
akademik yang
kondusif bagi
peningkatan mutu
sumber daya
manusia

TUJUAN
Meningkatkan
mutu
penyelenggaraan
pendidikan dengan
dukungan sumber
daya yang handal
dan budaya
akademik yang
unggul untuk
menghasilkan
lulusan yang
kompeten,
berkarakter dan
berdaya saing

SASARAN
STRATEGIS
1. Meningkatnya
kualitas lulusan
pendidikan tinggi
vokasi

2. Meningkatnya
kualitas kurikulum
dan pembelajaran
3. Meningkatnya
kualitas dosen dan
tenaga
kependidikan
pendidikan tinggi
vokasi
4. Meningkatnya
kapasitas
Lembaga/institusi

PROGRAM UTAMA
1. Peningkatan kesiapan kerja
lulusan
2. Peningkatan kegiatan di luar
kampus (Merdeka Belajar)
3. Peningkatan layanan kepada
mahasiswa
1. Peningkatan kemitraan
2. Peningkatan kualitas
pembelajaran
3. Peningkatan akreditasi
1. Peningkatan kualitas
tridharma dosen
2. Peningkatan kualifikasi dosen
3. Peningkatan kualifikasi tenaga
kependidikan
1. Pengembangan Program studi
baru
2. Peningkatan sarana dan
prasarana pembelajaran
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Melaksanakan
penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat yang
memberikan
kontribusi pada
pengembangan iptek
dan masyarakat

Melaksanakan tata
kelola dan
tatapamong yang
menjamin
peningkatan kualitas
perguruan tinggi
secara berkelanjutan

Menghasilkan
5. Meningkatnya
penelitian dan
produk kreatifpengabdian kepada
inovatif dan
masyarakat yang
publikasi ilmiah
mempunyai nilai
hasil penelitian
manfaat bagi
dan pengabdian
pengembangan
kepada
iptek dan
masyarakat
meningkatkan
kehidupan
masyarakat dalam
menunjang
pembangunan
nasional
Meningkatkan
6. Meningkatnya
kinerja dan citra
kualitas tata kelola
institusi yang
di lingkungan
ditopang oleh
Politeknik Negeri
manajemen
Banjarmasin
perguruan tinggi
yang profesional
berdasarkan prinsip
tata kelola yang
baik dan
peningkatan
berkelanjutan

1. Peningkatan output dan
outcome penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat

1. Peningkatan akuntabilitas
kinerja Institusi
2. Pengembangan sistem
manajemen berbasis teknologi
informasi
3. Peningkatan sosialisasi dan
publikasi perkembangan dan
keunggulan institusi

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
Perjanjian Kinerja Politeknik Negeri Banjarmasin merupakan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi
berbasis pada Rencana Strategis Politeknik Negeri Banjarmasin 2020-2024.
Dalam dokumen PK Tahun 2020 tersebut, ditetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan Poliban antara lain:
1.
2.
3.
4.

Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi
Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi
Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

Untuk dapat mendukung tercapainya keempat asaran kegiatan kerja tersebut, ditetapkan 10
(sepuluh) indikator kinerja yang direalisasikan selama Tahun 2020. Penetapan indikator kinerja dilakukan
dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator
ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan
indikator luaran.
Adapun target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 dengan indikator kinerja
per sasaran kegitan adalah seperti ditunjukan pada tabel 1.2 dibawah ini.
Tabel 0.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Politeknik Negeri Banjarmasin Tahun 2020
No
1

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Meningkatnya tata kelola satuan kerja 1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
1.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

Satuan Target
predika
t

BB

nilai

93,00
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1

2

3

Meningkatnya kualitas lulusan
pendidikan tinggi

Meningkatnya kualitas dosen pendidikan
tinggi

Meningkatnya kualitas kurikulum
dan pembelajaran

1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2
yang berhasil mendapat pekerjaan;
melanjutkan studi; atau menjadi
wiraswasta.

%

55,00

1.2 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.

%

10,00

2.1 Persentase dosen yang berkegiatan
tridarma di kampus lain, di QS100
berdasarkan bidang ilmu (QS100 by
subject), bekerja sebagai praktisi di dunia
industri, atau membina mahasiswa yang
berhasil meraih prestasi paling rendah
tingkat nasional dalam 5 (lima)

%

15,00

2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi
akademik
S3;
memiliki
sertifikat
kompetensi/profesi yang diakui oleh
industri dan dunia kerja; atau berasal dari
kalangan praktisi profesional, dunia
industri, atau dunia kerja.

%

30,00

2.3 Jumlah
keluaran
penelitian
dan hasil
pengabdian kepada masyarakat yang penelitia
berhasil
mendapat
rekognisi n per
internasional atau diterapkan oleh jumlah
masyarakat per jumlah dosen.
dosen

0,10

3.1 Persentase program studi S1 dan
D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja
sama dengan mitra.

%

35,00

3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2
yang menggunakan metode pembelajaran
pemecahan kasus (case method) atau
pembelajaran kelompok berbasis projek
(team-based project) sebagai sebagian
bobot evaluasi.

%

35,00

3.3 Persentase program studi S1 dan
D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau
sertifikat internasional yang diakui
pemerintah.

%

2,50
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Laporan Kinerja merupakan perwujudan salah satu kewajiban Poliban untuk menginformasikan
capaian kinerja yang telah dihasilkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja Poliban merupakan hasil aktualisasi dari program yang telah
direncanakan dalam Rencana Strategis Poliban 2020-2024 khususnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
disyaratkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dasar penetapan Indikator Kinerja Utama yang diukur dan disajikan dalam laporan ini yaitu antara lain
1. Sasaran pengembangangan Perguruan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2020-2024). Sasaran pengembangan pendidikan tinggi tersebut meliputi
1.1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi;
1.2. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan
1.3. Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas.
Berdasarkan hal diatas, Perguruan tinggi diharapkan dapat memanifestasikan ketiga sasaran tersebut
melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaaan pendidikan yang menjadi
tanggung-jawabnya. Indikator Kinerja Utama-Perguruan tinggi yang ditetapkan harus mampu fokus
terhadap tiga amanat pengembangan tersebut.
2. PT sebagai alat ukur dan akselerator untuk pengembangan Kebijakan Merdeka Belajar; Kampus
Merdeka (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 tahun 2020).
Dengan kebijakan ini pendidikan tinggi didorong untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap
perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta mampu mencapai standar
perguruan tinggi internasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang indikator utama utama
IKU yang menjadi kontrak kinerja antara PTN dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdapat
4 (empat) sasaran strategis antara lain
3.1. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi,
3.2. Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan Tinggi
3.3. Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan Tinggi
3.4. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
Adapun rangkuman Capaian Indikator Kinerja Utama Poliban Tahun 2020 dapat dilihat pada table dibawah
ini
Tabel 0.3.1 Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Target Renstra
Sasaran Strategis
(SS)

Meningkatnya tata
Kelola satuan kerja
di lingkungan
Ditjen Pendidikan
Vokasi

Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan
(IKK)

Rata-rata predikat SAKIP Satker
minimal BB
(kode : 4261.01.01)
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal
93 (kode : 4261.01.03)

Target
Poliban*

Realisasi
2020

% Capaian
target
Poliban

2020-2024
Target

% Capaian

predikat

BB

BB

100

A

50%

nilai

93

90.60

97.42

95

95.37
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Meningkatnya
kualitas lulusan
pendidikan tinggi

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2
yang berhasil mendapat pekerjaan;
melanjutkan studi; atau menjadi
wiraswasta (kode : 4263.03.01)

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/ D2
yang menghabis kan paling sedikit 20
(dua puluh) sks di luar kampus; atau
meraih prestasi paling rendah tingkat
nasional (kode : 4263.03.02)
Persentase dosen yang berkegiatan
tridarma di kampus lain, di QS100
berdasarkan bidang ilmu (QS100 by
subject), bekerja sebagai praktisi di
dunia industri, atau membina
mahasiswa yang berhasil meraih
prestasi paling rendah tingkat nasional
dalam 5 (lima)terakhir

%

55

0

0.00

60

0

%

10

2.2

2.2

15

14.67

%

15

13.075

87.17

19

68.82

%

30

60.5

201.67

93.3

64.84

hasil
penelitian
per jumlah
dosen

0.1

0.145

0.145

0.15

0.9667

%

35

12

34.29

58

20.69

%

35

34

97.14

50

68

%

2.5

0

0.00

5.26

0

(kode : 4263.04.01)

Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan tinggi

Persentase dosen tetap berkualifikasi
akademik S3; memiliki sertifikat
kompetensi/profesi yang diakui oleh
industri dan dunia kerja; atau berasal
dari kalangan praktisi profesional,
dunia industri, atau dunia kerja (kode :
4263.04.02)
Jumlah keluaran penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang
berhasil mendapat rekognisi
internasional atau diterapkan oleh
masyarakat per jumlah dosen
(kode : 4263.04.03)
Persentase program studi S1 dan
D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja
sama dengan mitra (kode :
4263.05.01)

Meningkatnya
kualitas kurikulum
dan pembelajaran

Persentase mata kuliah S1 dan
D4/D3/D2 yang menggunakan metode
pembelajaran pemecahan kasus (case
method) atau pembelajaran kelompok
berbasis projek (team-based project)
sebagai sebagian bobot evaluasi (kode
: 4263.05.02)

Persentase program studi S1 dan
D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi
atau sertifikat internasional yang
diakui pemerintah (kode : 4263.05.03)

*merupakan target nasional 2020 untuk satker
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3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran seluruh capaian IKU selain IKU SAKIP dan Kinerja Anggaran berdasarkan pada kriteria dan
formula dalam Buku Panduan Indikator Kinerja PTN Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Masing-masing capaian setiap sasaran strategis dan uraian analisisnya disajikan sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN #1: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
Sasaran strategis ini capaiannya diukur oleh 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan rincian tingkat pencapaian
sebagai berikut:
Tabel 3.2 Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja sasaran Kegiatan #1
Target Renstra
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan
(IKK)

Target
Poliban

Realisasi
2020

% Capaian
target
Poliban

2020-2024
Target

% Capaian

Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
(kode : 4261.01.01)

predikat

BB

BB

100

A

50%

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93
(kode : 4261.01.03)

nilai

93

90.60

97.42

95

95.37

Indikator Kinerja Kegiatan #1: Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
Pada tahun 2020, Poliban mampu mencapai kinerja Rata-rata predikat SAKIP Satker sesuai target yaitu
minimal BB atau capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra)
Poliban pada tahun terakhir (2024) dimana baseline nya adalah BB, maka capaian tahun 2020 sudah 50 %.
Pengukuran indicator ini dilakukan dengan berpedoman kepada penilaian satker yang dilakukan oleh Biro
Perencanaan Sekretariat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setiap akhir tahun.
Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, Poliban masuk dalam Kategori BB dengan
nilai 71,48 dimana perolehan nilai untuk tiap aspek (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi dan
Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi lebih dari 50%). Namun perolehan ini sedikit lebih tinggi dari
predikat dibawahnya yaitu B (60-70) jadi masih memerlukan perbaikan dan peningkatan di masa datang.
Ketercapaian indicator ini tidak terlepas dari perhatian Pimpinan terhadap pelaksanaan SAKIP di Poliban
dengan membentuk tim khusus yang membantu proses perencanaan sampai pada pelaporan.
Adapun perbaikan dan peningkatan yang perlu dilakukan sesuai rekomendasi Biro Perencanaan
Sekretariat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:
1. PERENCANAAN KINERJA
1. Secara berkala melakukan review atas kualitas Renstra Poliban
2. Pimpinam memanfaatkan Perjanjian Kinerja untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
yang antara lain dapat diwujudkan melalui sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada
seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam
penyusunan PK Individu dan didokumentasikan dengan baik.
3. Melengkapi Renstra Politeknik Negeri Banjarmasin dengan kerangka pendanaan dan definisi
operasional/metode perhitungan dari masing-masing indikator kinerja
4. Mempublikasikan Renstra Politeknik Negeri Banjarmasin pada laman resmi unit kerja untuk
mendukung keterbukaan informasi publik.
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2. PENGUKURAN KINERJA
1. Menyusun Indikator kinerja individu (Perjanjian Kinerja Individu) mengacu pada Indikator kinerja
satuan kerja/unit kerjanya (cascading/turunan dari Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja).
2. Melakukan Pengukuran atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara berkala (triwulan) dengan
memanfaatkan aplikasi e-kinerja.
3. PELAPORAN KINERJA
1. Pimpinan Satker/Unit Kerja Memanfaatkan Informasi pada Laporan Kinerja oleh untuk perbaikan
perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat
diwujudkan dalam Rapat Evaluasi Akhir atau Awal Tahun dan didokumentasikan.
4. EVALUASI KINERJA
1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja (target PK) dan Evaluasi rencana aksi
(kegiatan) dilakukan secara berkala (minimum triwulan) dengan memanfaatkan aplikasi ekinerja. Hasil evaluasi berupa laporan evaluasi/notula rapat yang memuat rekomendasi
Pimpinan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/penanggungjawab kegiatan.
2. Menjadikan Permendikbud No. 74 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai rujukan untuk penyajian dokumenpenting
seperti Format notula rapat
Indikator Kinerja Kegiatan #2: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Satker minimal 93
Pada tahun 2020, rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Politeknik Negeri
Banjarmasin adalah sebesar 90,60. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis (Renstra) Poliban
pada tahun terakhir (2024) maka capaian tahun 2020 sudah 95,37 %.
Pengukuran rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L dilakukan dengan berpedoman
pada Nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) yang berasal dari sistem SMART sebesar 85,38, dengan
komponen penilaian yaitu : 1) Capaian Output 2) Efisiensi 3) konsistensi penyerapan anggaran terhadap
perencanaan 4) penyerapan anggaran dan Nilai 13 IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)
mendapatkan nilai 98,43. Dengan bobot yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan sebesar 60% untuk Nilai
EKA dan 40% untuk Nilai IKPA.
Capaian baik indikator ini dengan nilai 90,60 dikarenakan selama tahun 2020 Politeknik Negeri
Banjarmasin melakukan beberapa hal diantaranya:
1. Melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA. 2020 yang ditetapkan oleh
Ditjen Perbendaharaan secara konsisten guna belanja pemerintah yang berkualitas (better
spending)
2. Segera melakukan refocusing, reformating dan revisi anggaran terhadap jenis belanja yang tidak
dapat dilaksanakan karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disebabkan oleh
pandemik Covid-19. Sehingga penyerapan anggaran dan realisasi output dapat lebih optimal.
3. Melaksanakan monev secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran Tahun 2020
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Gambar 3.1 Capaian Nilai IKPA pada Sistem Smart
Walaupun mendapatkan nilai rata-rata kinerja anggaran yang cukup baik sebesar 90,60 namun, kedepan
perlu dilakukan Langkah-langkah antisipasi agar target indikator dapat tercapai. Diantaranya adalah
dengan organisasi memberi perhatian lebih terhadap aspek efisiensi pelaksanaan belanja dan
ketercapaiannya terhadap output.
SASARAN KEGIATAN #2: “Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan tinggi”
Sasaran strategis ini capaiannya diukur oleh 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan rincian tingkat pencapaian
sebagai berikut:
Table 3.3 Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja sasaran Kegiatan #2
Target Renstra
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan
(IKK)

Target
Poliban

Realisasi
2020

% Capaian
target
Poliban

2020 -2024
Target

%
Capaian

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang
berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan
studi; atau menjadi wiraswasta (kode :
4263.03.01)

%

55

0

0.00

60

0

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/ D2 yang
menghabis kan paling sedikit 20 (dua puluh)
sks di luar kampus; atau meraih prestasi
paling rendah tingkat nasional (kode :
4263.03.02)

%

10

2.2

2.2

15

14.67

Indikator Kinerja Kegiatan #1: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan;
melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
Pada tahun 2020 dari target 55% lulusan tahun 2020 baik program studi jenjang D3 maupun D4
dilingkungan Poliban yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta
belum terealisasi atau persentase pencapaian sebesar 0%.
Adapun penyebab ketidak tercapaian target ini antara lain karena
1. Instrument survey lulusan yang selama ini digunakan belum memfasilitasi pengumpulan data
sebagaimana kriteria teknis IKU sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 754/P/2-2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi
Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tingggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2020.
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2. Responden atau lulusan yang disurvey setiap tahunnya terkait performa lulusan ditempat kerja
adalah yang telah lulus 2 tahun sebelum masa survey
3. Exit survey yang dilaksanakan setiap tahun untuk lulusan pada tahun survey hanya
mengumpulkan data terkait kepuasaaan lulusan terhadap institusi
4. Tidak dilakukan survey pada lulusan sesuai kriteria teknis pada tahun pengukuran ketercapaian
IKU 2020
Berdasarkan factor diatas, solusi jangka pendek yang bisa disiapkan oleh Poliban khususnya untuk bisa
mendapatkan informasi kinerja lulusan sesuai kriteria adalah memperbaiki system dan mekanisme survey
pada Unit Career Development Centre (CDC) Poliban. Selanjutnya berdasarkan hasil survey akan
dirumuskan program dan kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas lulusan berikutnya.
Indikator Kinerja Kegiatan #2: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/ D2 yang menghabis kan paling sedikit
20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
Pada tahun 2020 dari target 10 % lulusan tahun 2020 baik program studi jenjang D3 maupun D4
dilingkungan Poliban yang menghabis kan paling sedikit sks di luar kampus atau meraih prestasi paling
rendah tingkat nasional hanya terealisasi sebanyak 2,2%. Jika dibandingkan dengan target Rencana
Strategis (Renstra) Poliban pada tahun terakhir (2024) maka capaian tahun 2020 baru 14,67 %. Capaian
2,2 % ini merupakan capaian atas prestasi mahasiswa (lulusan 2020 sebanyak 78 dari 779 mahasiswa)
selama masa studinya sementara untuk pembelajaran diluar kampus belum teraplikasikan atau 0%.
Adapun penyebab ketidak tercapaian target ini antara lain karena
1. Sesuai kriteria teknis IKU sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 754/P/2-2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan
Lembaga Layanan Pendidikan Tingggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2020, lulusan yang diperhitungkan adalah lulusan tahun 2020. Adopsi kurikulum Merdeka Belajar
Kampus Merdeka dilingkungan Poliban baru dimulai pada tahun akademik 2020/2021artinya
ketercapaian indicator ini paling cepat pada tahun 2023. Kurikulum yang diimplementasikan selama
masa studi untuk lulusan tahun 2020 belum memfasilitasi pembelajaran diluar kampus minimal 20
sks. Adapun pembelajaran luar kampus yang dilaksanakan melalui kegiatan magang rata-rata kurang
dari 10 sks .
2. Tidak berbeda dengan point 1, karena target yang diukur adalah lulusan tahun 2020 maka prestasi
mahasiswa yang diperhitungkan dibatasi hanya pada lulusan tersebut dan kategori lulusan (juara dan
tingkat nasional) sementara jika diperhitungkan seluruh prestasi mahasiswa pada tahun 2020 tanpa
melihat angkatan dan kategori prestasi (local/wilayah/nasional) jumlah capaian lebih banyak.
Berdasarkan alasan diatas, upaya yang bisa dilakukan Poliban dimasa datang adalah memastikan
penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan keberlanjutan program/aktivitas
keterlibatan mahasiswa dalam ajang prestasi baik akademik dan non akademik dan pembinaannya untuk
semua angkatan.
Ketercapaian indikator kinerja khususnya prestasi mahasiswa tersebut diatas dikarenakan adanya
dukungan pendanaan dan pembinaan untuk kegiatan seperti pada table dibawah
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Tabel 3.4 Prestasi Mahasiswa 4 (empat) tahun terakhir
-

-

Tahun 2017
K3TAB
Pekan Akuntansi
Poliban
BAC
Kompetisi Kreativitas
Mahasiswa
Pemilihan mahasiswa
berprestasi
NUDC
Lomba debat Bahasa
Inggris
Kegiatan Lomba
Karya Tulis Ilmiah
Pemilihan duta
kampus
Kontes Robot
Indonesia Regional
dan Nasional
Lomba NPEO
Kompetisi Bantuan
Modal PMW

-

-

-

-

-

Tahun 2018
K3TAB
Pekan Akuntansi
Poliban
BAC
Kompetisi Kreativitas
Mahasiswa
Pemilihan mahasiswa
berprestasi
NUDC
Lomba debat Bahasa
Inggris
Musabaqoh Tilawatil
Quran Mahasiswa
Thn 2018
Seminar Nasional
Akuntansi Vokasi &
LKTI Ekonomi
(SNAVLKTIE) 2018
Kontes Robot
Indonesia Regional
dan Nasional
Porseni Politeknik XI
Se-Indonesia
Kegiatan Lomba
Karya Tulis Ilmiah
Lomba Antena Ke 11
2018
National Welding
Competition
(NWC)/Lomba Las
Nasional
Kompetisi Bantuan
Modal PMW

-

-

-

-

Tahun 2019
K3TAB
Pekan Akuntansi Poliban
Business Administration
Contest (BAC)
Kompetisi Kreativitas
Mahasiswa
Pemilihan mahasiswa
berprestasi
NUDC
Lomba debat Bahasa
Inggris
Kompetisi Mahasiswa
Informatika Politeknik
Nasional
Kontes Robot Indonesia
Regional dan Nasional
Lomba Metrologi Nasional
Olimpiade Akuntansi
Vokasi (OAV)
Kegiatan Lomba Karya Tulis
Ilmiah
Kegiatan Musabaqah
Tilawatil Qur'an
Mahasiswa Tingkat
Nasional 2019
Kompetesi Mobil Listrik
Indonesia (KMLI) Tingkat
Nasional
Lomba Kompetisi
Jembatan Indonesia 2019
Lomba Las Nasional
Olimpiade Akutansi UGM
Jogya
Kompetisi Bantuan Modal
PMW

-

Tahun 2020
K3TAB
Pekan Akuntansi Poliban
BAC
Kompetisi Kreativitas
Mahasiswa
Pemilihan mahasiswa
berprestasi
NUDC
Lomba debat Bahasa
Indonesia dan Inggris
Kompetisi Bantuan
Modal PMW

SASARAN KEGIATAN #3: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi
Sasaran strategis ini capaiannya diukur oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja, dengan rincian tingkat pencapaian
sebagai berikut:
Tabel 3.5 Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja sasaran Kegiatan #3
Target Renstra
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan
(IKK)

Persentase dosen yang berkegiatan
tridarma di kampus lain, di QS100
berdasarkan bidang ilmu (QS100 by
subject), bekerja sebagai praktisi di
dunia
industri,
atau
membina
mahasiswa yang berhasil meraih
prestasi paling rendah tingkat nasional
dalam 5 (lima) tahun terakhir (kode :
4263.04.01)

%

Target
Poliba
n

Realisa
si 2020

15

13.075

%
Capaian
target
Poliban

Target

%
Capaia
n

87.17

19

68.82

2020 - 2024
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Persentase dosen tetap berkualifikasi
akademik S3; memiliki sertifikat
kompetensi/profesi yang diakui oleh
industri dan dunia kerja; atau berasal
dari kalangan praktisi profesional, dunia
industri, atau dunia kerja (kode :
4263.04.02)

%

Jumlah keluaran penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang hasil
berhasil
mendapat
rekognisi penelit
internasional atau diterapkan oleh ian per
jumlah
masyarakat per jumlah dosen
dosen
(kode : 4263.04.03)

30

60.5

201.67

93.3

64.84

0.1

0.145

0.145

0.15

0.
9667

Indikator Kinerja Kegiatan #1: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100
berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina
mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) terakhir
Pada tahun 2020 dari target 15% dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100
berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina
mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir hanya
terealisasi sebesar 13.075% atau hampir 70% jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Poliban tahun
2024. Capaian ini disumbang dari indicator dosen sebagai praktisi dan Pembina mahasiswa berprestasi.
Sampai pada pengukuran kinerja 2020, terdapat sejumlah dosen PNS (7 orang) yang sekaligus menjadi
praktisi di beberapa sector industri sesuai kompetensi yang bersangkutan misalnya menjadi tenaga ahli
dan sejumlah dosen yang menjadi pembina mahasiswa (lulusan 2020) dalam meraih prestasi nasional.
Untuk dosen dengan tridharma dikampus QS100 belum ada.
Adapun penyebab ketidak tercapaian target ini khususnya Tridharma dosen di kampus QS100
kemungkinan besar dikarenakan Poliban tidak memiliki kerjasama dengan kampus di QS 100 baik dalam
bidang Pendidikan maupun tridharma lainnya. Sejauh ini sejumlah dosen dilingkungan melaksanakan
tridharma PT di kampus selain Poliban namun kampus-kampus yang dimaksud tidak masuk dalam daftar
QS 100.
Oleh karena itu, upaya yang bisa dilaksanakan Poliban adalah membangun jejaring dan kerjasama
dengan kampus-kampus tersebut sehingga diharapkan dosen dengan kompetensinya bisa melaksanakan
tridharma khususnya kolaborasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bersama
dosen kampus lain.
Ketercapaian indicator kinerja khususnya dosen pembina prestasi mahasiswa sebagaimana telah
disebutkan sebelumnya bahwa Poliban dalam 4 tahun terakhir memfasilitasi pembinaan dan
keikutsertaan mahasiswa dalam beragam lomba baik akademik maupun non akademik.
Indikator Kinerja Kegiatan #2: Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat
kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi
profesional, dunia industri, atau dunia kerja
Dari target 30% dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi
yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri,
atau dunia kerja, berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 terealisasi 2 kali lipat dari target yaitu
sebesar 60%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Poliban (2024) sudah tercapai hamper 65%.
Capaian ini disumbang oleh indicator kinerja dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi. Berbeda dengan
2 indikator lain, capaian untuk jumlah dosen dengan kualifikasi S3 masih sangat minim dibanding jumlah
dosen yang ada (4/200).
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Adapun alasan ketercapaian iKU ini antara lain:
1. Beragam program baik yang diperoleh dari hibah maupun bersumber dari Poliban terkait
peningkapatan kapasitas dan kompetensi dosen konsisten ditawarkan tiap tahun kepada seluruh
program studi. Dari 200 dosen yang tercatat di Poliban 121 dosen memiliki sertifikasi Kompetensi
baik dari beragam Lembaga sertifikasi semisal BNSP
2. Tidak ada Kebijakan Pimpinan Poliban yang membatasi gerak dosen dalam berkontribusi pada dunia
kerja diluar kampus. Sebagian Dosen PNS Poliban juga merupakan praktisi professional dan terlibat
dalam dunia kerja sesuai kompetensinya (tercatat 7 dosen PNS, belum ada Non PNS/NIDK)
Ketercapaian indicator kinerja khususnya sertifikasi dosen dikarenakan adanya dukungan kegiatan
yang bersumber dari internal Poliban maupuh Hibah seperti PEDP (2014-2017) dan Program Revitalisasi
Politeknik serta Program P3TV .
Indikator Kinerja Kegiatan #3: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen
Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan dua dharma yang harus dilaksanakan
perguruan tinggi. Sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan kementerian, penelitian dan
pengabdian harus mampu menghasilkan luaran yang mendapat rekognisi internasional ataupun bisa
diterapkan oleh industri/masyarakat. Penetapan indikator tersebut menuntut perguruan tinggi untuk
meningkatkan mutu output dan outcome dalam penelitian dan pengabdian.
Sepanjang tahun 2020, terdapat 29 luaran yang dihasilkan sesuai dengan kriteria indikator. Terdiri
dari 4 publikasi dalam jurnal internasional (2 jurnal terindeks scopus Q2 dan 2 jurnal terindeks scopus Q4).
Konferensi/seminar internasional yang diikuti, diselenggarakan oleh IEEE Indonesia Section (8 paper) serta
bekerja sama dengan publisher IOP conference series (4 paper) dan Atlantis Press (7 paper). Sehingga
output penelitian dari konferensi/seminar internasional berjumlah 19 publikasi atau capaian kinerjanya
14.5% atau hampir 97% dari target Renstra Poliban (2024).
Untuk luaran penelitian/pengabdian berupa produk terapan, terdapat 6 produk yang dapat diterapkan
masyarakat terdiri dari :
a. Dua (2) produk dari hasil pengabdian skema Program Penerapan Teknologi Tepat Guna
kepadaMasyarakat (PPTTG) hibah Kemenristek/BRIN;
b. Dua (2) produk dari hasil pengabdian skema Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) hibah
Kemenristek/BRIN;
c. Dua (2) produk hasil penelitian; berupa Robot Kendali Pengantar Makanan dan Obat Pasien COVID-19
(kerja sama dengan Rumah Sakit Islam Banjarmasin) dan Implementasi HMI Sistem Monitoring Kualitas
Bahan Baku Air Berbasis Internet Of Things (kerja sama dengan PDAM Bandarmasih Banjarmasin).
Jika dibandingkan dengan tahun 2019, luaran penelitian dan pengabdian sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan berjumlah 18 luaran. Untuk publikasi ilmiah terdapat 13 judul terdiri dari 1 jurnal internasional
(terindeks scopus Q4), 2 book chapter, dan 11 konferensi internasional (IEEE, IOP conference series,
Atlantis Press). Untuk produk terapan, terdapat 4 produk hasil penelitian dan pengabdian yang dapat
diterapkan masyarakat.
Ketercapaian indikator kinerja tersebut diatas dikarenakan adanya dukungan kegiatan:
1. Hibah pengabdian kepada masyarakat dari Kemenristek/BRIN, skema Program Penerapan Teknologi
Tepat Guna kepada Masyarakat (PPTTG) dan Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM);
2. Penelitian dan pengabdian internal pendanaan dari DIPA Poliban, khususnya skema penelitian dan
pengabdian terapan;
3. Insentif publikasi ilmiah, baik jurnal maupun konferensi internasional.
Sehingga ke depan, target penelitian dan pengabdian difokuskan pada capaian indikator kinerja
utama melalui kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas.
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SASARAN KEGIATAN #4: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
Sasaran strategis ini capaiannya diukur oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja, dengan rincian tingkat pencapaian
sebagai berikut:
Tabel 3.6 Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja sasaran Kegiatan #4

Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan
(IKK)

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang
melaksanakan kerja sama dengan mitra (kode :
4263.05.01)

Target
Poliban

Realisasi
2020

Target Renstra

%
Capaian
target
Poliban

Target

%
Capaian

2018 - 2022

%

35

12

34.29

58

20.69

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang
menggunakan metode pembelajaran pemecahan
kasus (case method) atau pembelajaran kelompok
berbasis projek (team-based project) sebagai
sebagian bobot evaluasi (kode : 4263.05.02)

%

35

34

97.14

50

68

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang
memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang
diakui pemerintah (kode : 4263.05.03)

%

2.5

0

0.00

5.26

0

Indikator Kinerja Kegiatan #1: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja
sama dengan mitra
Dari target 35% program studi baik D3 maupun D4 dilingkungan Poliban yang melaksanakan kerja
sama dengan mitra hanya tercapai 12% atau baru 20.68 % dari target akhir Renstra Poliban.
Sesuai kriteria teknis IKU sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 754/P/2-2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga
Layanan Pendidikan Tingggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, Muatan
materi yang dikerjasamakan ada 5 antara lain pengembangan kurikulum, penyediaan program magang 1
semester penuh, menyediakan kesempatan kerja , mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu
praktisi; dan memberikan training bagi dosen dan instruktur. Sementara selama ini kerjasama yang sudah
terjalin dengan mitra belum sepenuhnya menyepakati hal-hal diatas sehingga banyak kerjasama yang
dikecualikan dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2020 ini. Oleh karenanya hanya sejumlah kecil mitra
dari sejumlah program studi yang bisa diperhitungkan sebagai capaian IKU karena memenuhi kriteria IKU.
Sampai awal tahun 2020, terdapat 12 mitra kerjasama yang memenuhi kriteria kerjasama Kemendikbud
yang bermitra dengan 5 prodi dari 15 prodi yang ada dilingkungan Politeknik, tidak ada penambahan
sampai akhir tahun 2020.
Oleh karena itu, upaya yang harus segera dilakukan adalah membangun dan meningkatkan
kemitraan dengan IDUKA. Negosiasi MOU sangat diperlukan dan merupakan langkah strategis Poliban
untuk menjalin kerjasama secara formal khususnya untuk bisa merealisasikan seluruh program
sebagaimana yang disyaratkan dalam kriteria IKU.
Indikator Kinerja Kegiatan #2: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode
pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (teambased project) sebagai sebagian bobot evaluasi
Dari target 35% mata kuliah (rata-rata persentase mata kuliah seluruh program studi Poliban) yang
menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok
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berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi sudah terealisasi sebesar 34%. atau
hampir 70% dari target akhir Renstra Poliban.
Sebagaimana Panduan teknis IKU, dalam model Pemecahan kasus (case method) mahasiswa
berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus; melakukan analisis
terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji
dan mengembangkan rancangan solusi kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan
dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan
pertanyaan, dan observasi. Sedangkan dalam Team-based project kelas dibagi menjadi kelompok (>1
mahasiswa) untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang lama kelompok diberikan
masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk buat rencana kerja dan model
kolaborasi setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau
penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif. Dimana kriteria evaluasi nilai
akhir adalah 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method)
dan/atau presentasi akhir project-based learning.
Secara khusus terkait penggunaan kriteria pembelajaran Pemecahan kasus (case method) dan
Team-based project tidak terdapat dalam Peraturan akademik Poliban. Oleh karenanya terdapat kesulitan
saat menentukan indicator untuk menentukan mata kuliah yang mengimplementasikan metode
pembelajaran ini. Sejauh ini mata kuliah yang memenuhii kriteria salah satu dari kedua metode tersebut
adalah praktikum dan model magang pada sebagian program studi dengan dasar penugasan pada mata
kuliah dengan metode pembelajaran yang dimaksud tersebut memiliki bobot minimal 50% dari total nilai
akhir mata kuliah.
Kedepannya perlu dirumuskan aturan tertulis termasuk teknis pelaksanan terkait penggunaan
kriteria pembelajaran Pemecahan kasus (case method) dan Team-based project sebagai bagian dari proses
pemantapan pelaksanaan Kurikulum Merdeka belajar Kampus Merdeka.
Indikator Kinerja Kegiatan #3: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau
sertifikat internasional yang diakui pemerintah
Tahun 2020 dari target persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat
internasional yang diakui pemerintah tidak tercapai (0%) dari 2.5% yang disyaratkan (dalam kasus Poliban
berarti 1 program studi).
Sebelumnya Poliban tidak menetapkan Akreditasi Internasional dalam indicator rencana strategis
institusi (Renstra 2018-2022) kecuali pada Perjanjian Kinerja Direktur pertahun 2020 sehingga sampai
akhir tahun pengukuran capaian kinerja institusi belum ada upaya terkait seperti program/aktivitas untuk
persiapan melakukan akreditasi. Kendala lain adalah dari 19 prodi, baru satu prodi yang mendapatkan
peringkat A sehingga prioritas perbaikan mutu masih berfokus pada capaian peringkat akreditasi nasional
bagi program studi yang peringkat masih dibawah A.
Oleh karena IKU ini merupakan IKU utama dan wajib maka dalam Renstra Baru Poliban (2020-2024)
perolehan peringkat akreditasi internasional sudah menjadi bagian dari indikator renstra. Dari rencana
tersebut nantinya akan dirumuskan program dan aktivitas yang diperlukan untuk ketercapaian indicator
tersebut.

3.3 REALISASI ANGGARAN
Pada awal tahun 2020 pagu anggaran Politeknik Negeri Banjarmasin dalam DIPA sebesar Rp
62.274.280, sepanjang tahun terdapat revisi anggaran dan mendapatkan tambahan alokasi anggaran
Hibah PPPTV sebesar Rp 1.179.607.000,- sehingga pagu anggaran terakhir sebesar Rp. 71.878.504.000.
Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 67.657.924.692. dengan persentase daya
serap sebesar 94.13%.
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Table 0.4 Realisasi Per Jenis Belanja

1

Jenis
Belanja
Pegawai

39.174.008.000

37.208.192.831

94,98

Realisasi SP2D
(SPAN)
37.207.080.665 94,98

2

Barang

26.750.415.000

24.566.724.527

91,84

24.566.304.527

91,84

3

Modal

5.954.081.000

5.884.539.500

98,83

5.884.539.500

98,83

TOTAL

71.878.504.000

67.659.456.858

94,13

67.657.924.692

94,13

No

Pagu

Realisasi SPM (SAS)

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian dengan 4 sasaran dengan 10
indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.
Tabel 3.8 Alokasi Anggaran terhadap 4 Sasaran dan 10 indikator
Sasaran Kegiatan #1: “Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi”.
Anggaran Realisasi
2020
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Anggaran Awal

Meningkatnya tata kelola
satuan kerja di lingkungan
Ditjen Pendidikan Vokasi

% Daya
Serap

Rata-rata predikat SAKIP
Satker minimal BB

39,174,008,000

37,207,080,665

94.98%

Rata-rata nilai Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L Satker minimal 93

12,077,601,000

11,089,251,878

91.82%

Sasaran #2: “Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi”

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Anggaran Awal

Anggaran Realisasi
2020

% Daya
Serap

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang
berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan
studi; atau menjadi wiraswasta.

1,485,224,000

1,429,630,188

96.26%

1,670,494,000

1,489,395,753

89.16%

Anggaran Awal

Anggaran Realisasi
2020

% Daya
Serap

188,201,000

172,638,813

91.73%

Meningkatnya
kualitas lulusan
pendidikan tinggi
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.
Sasaran #3: “Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi”
Sasaran Strategis

Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan tinggi

Indikator Kinerja

Persentase dosen yang berkegiatan tridarma
di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang
ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai
praktisi di dunia industri, atau membina
mahasiswa yang berhasil meraih prestasi
paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)
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Persentase dosen tetap berkualifikasi
akademik S3; memiliki sertifikat
kompetensi/profesi yang diakui oleh industri
dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan
praktisi profesional, dunia industri, atau
dunia kerja.

Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang berhasil mendapat
rekognisi internasional atau diterapkan oleh
masyarakat per jumlah dosen.

481,201,000

391,058,813

81.27%

1,951,227,000

1,890,936,513

96.91%

Anggaran Awal

Anggaran Realisasi
2020

% Daya
Serap

4,397,283,000

4,046,824,062

92.03%

5,136,674,500

4,897,123,454

95.34%

5,316,590,500

5,043,984,554

94.87%

Sasaran #4: “Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran”

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2
yang melaksanakan kerja sama dengan
mitra.

Meningkatnya
kualitas kurikulum
dan pembelajaran

Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2
yang menggunakan metode pembelajaran
pemecahan kasus (case method) atau ,pembelajaran kelompok berbasis projek
(team-based project) sebagai sebagian bobot
evaluasi.

Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2
yang memiliki akreditasi atau sertifikat
internasional yang diakui pemerintah.

Dari table diatas dapat dilihat secara umum tingkat serapan anggaran untuk mendukung ketercapaian
setiap IKU dalam tiam sasaran startegis adalah diatas 90%. Hanya IKU Persentase dosen tetap
berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia
kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja pada Sasaran
Strategis 3 yang serapan anggaran di 81,27%.
Pada tahun 2020, Politeknik Negeri banjarmasin berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp
3.076.399.971,- . Hasil efisiensi tersebut berasal dari penghematan pelaksanaan kegiatan kegiatan yang
dilaksanakan realokasi perjalanan dinas, penghematan belanja barang dan proses pengadaan barang dan
jasa , baik belanja barang maupun Belanja Modal. Anggaran hasil efiesiensi digunakan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti digunakan untuk Penanganan Pandemi Covid
19, Bantuan Kuota Belajar dan Pengadaan Sapras Pembelajaran.
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BAB IV PENUTUP
Dari 10 Indikator Kinerja Utama dari 4 Sasaran Staregis yang disyaratkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)
Direktur Poliban Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Seluruh IKU sudah mencapai target PK untuk Sasaran Strategis #1: meningkatnya tata kelola
satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.
2. Seluruh IKU belum mencapai target PK untuk Sasaran Strategis #2: meningkatnya kualitas lulusan
pendidikan tinggi.
3. Terdapat dua (2) IKU yang melebihi target PK untuk Sasaran Strategis #3: meningkatnya kualitas
dosen pendidikan tinggi, yaitu persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki
sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan
praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja; dan jumlah keluaran penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan
oleh masyarakat per jumlah dosen
4. Seluruh IKU belum mencapai target PK untuk Sasaran Strategis #4: meningkatnya kualitas
kurikulum dan pembelajaran
Dengan kata lain sudah 4 dari 10 IKU yang terpenuhi dalam PK Direktur Poliban Tahun 2020 atau 40%.
Mengingat masih 60% indicator kinerja yang belum terpenuhi dari PK Tahun 2020 maka Poliban perlu
mengambil langkah-langkah strategis untuk bisa mendorong peningkatan kinerja dimasa yang akan
datang. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain
1. Terus memantapkan kinerja SAKIP untuk semua aspek pentingnya melalui perbaikan pelaksanaan
program dan aktivitas pendukung.
2. Memantapkan Rumusan Kurikulum KM-MB dan pelaksanaannya melalui perumusan beragam
peraturan yang mendukung mutu PBM dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
3. Terus memberikan fasilitas bagi mahasiswa yang memiliki talenta untuk berprestasi dalam ajang
lomba baik dibidang akademik maupun non akademik
4. Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas dosen dan menfasilitasi pelaksanaan Tridharma dosen
5. Membangun dan meningkatkan kualitas kerjasama dengan dengan IDUKA.
6. Terus memfasilitasi peningkatan mutu/rekognisi program studi secara Nasional maupun
Internasional.
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LAMPIRAN
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