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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

 

Sejarah politeknik di Indonesia diawali dengan didirikannya Politeknik Mekanik 

Swiss ITB pada tahun 1976 sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Federal Swiss. Politeknik merupakan lembaga pendidikan 

keahlian khusus pada tingkat tarsier yang berusaha memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja trampil di dunia industri. Gagasan pendirian politeknik ini ternyata mendapat 

tanggapan positif sehingga pada tahun 1978 Pemerintah mendirikan 6 (enam) buah 

Politeknik Teknologi, yaitu Politeknik USU di Medan, Politeknik Unsri di Palembang, 

Politeknik UI di Jakarta, Politeknik ITB di Bandung, Politeknik Undip di Semarang dan 

Politeknik Unibraw di Malang. 
 

Pada perkembangan berikutnya, Pemerintah kembali mendirikan 11 (sebelas) 

Politeknik, salah satunya adalah Politeknik Univesitas Lambung Mangkurat di 

Banjarmasin pada tahun 1987. Saat itu, ada 3 (tiga) jurusan yang diselenggarakan, 

yaitu Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Teknik Listrik dengan jenjang pendidikan 

Diploma II. Pada tahun 1997, jenjang pendidikan Politeknik Unlam ditingkatkan dari 

menjadi Diploma III dan Politeknik Unlam dinyatakan mandiri dan terpisah dari 

Universitas Lambung Mangkurat. Sejak saat itu, namanya berubah menjadi 

Politeknik Negeri Banjarmasin (selanjutnya disebut Poliban) yang ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 080/0/1997 pada tanggal 28 April 

1997. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan tenaga trampil di bidang Tata 

Niaga, pada tahun akademik 1998/1999 Poliban membuka program studi baru, 

yaitu Akuntansi dan Administrasi Bisnis. 
 

Pada tahun 2017, Poliban memperingati Dies Natalis-nya yang ke-20 (terhitung 

sejak menjadi perguruan tinggi yang otonom), walaupun sesungguhnya telah 

berusia 30 tahun sejak tahun pendiriannya. Perjalanan Poliban selama tiga 

dasawarsa (1987-2017) telah berhasil menorehkan berbagai capaian dan kemajuan 

dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikannya. Jumlah program studi yang 

semula hanya tiga buah, kini telah berkembang menjadi lima belas buah. Demikian 

pula dengan jumlah staf dan mahasiswa yang terus bertambah setiap tahunnya. 

Namun pada saat yang sama, Poliban juga menghadapi banyak tantangan ke depan 

akibat terjadinya perubahan kecenderungan masyarakat, pergeseran kebijakan 

pemerintah maupun tuntutan dunia usaha dan industri baik pada skala lokal, 
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nasional maupun global yang sangat dinamis. Selain itu, kemajuan teknologi 

informasi yang semakin cepat juga turut mempengaruhi berubahnya pola dan 

tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan umat manusia di awal millennium ketiga 

ini. 
 

Semua tantangan tersebut tentu saja harus diantisipasi dan direspon secara 

cepat, tepat dan bijak oleh segenap sivitas akademik Poliban agar institusi ini tetap 

bertahan dan bahkan dapat berkembang dengan pesat di tengah konstelasi 

perubahan lingkungan yang terus berlangsung dengan sangat dinamis bahkan 

cenderung revolusioner tersebut. Dalam konteks inilah, penyusunan Rencana 

Strategis Poliban Tahun 2018-2022 ini menjadi amat vital sebagai panduan utama 

yang memberikan arah dan strategi pengembangan Poliban. Renstra ini diharapkan 

mampu mengantisipasi dinamika perubahan dan menjawab berbagai tantangan 

yang dihadapi oleh Poliban untuk lima tahun yang akan datang. 
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BAB II 
 

VISI, MISI DAN TUJUAN 
 
 
 
 

 

VISI 
 

Poliban memiliki visi untuk: ”Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang 
berkualitas dan unggul dalam sains terapan”. 

 

 

MISI 
 

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Poliban kemudian merumuskan 
misinya, yaitu: 

 

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

 
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan 

kontribusi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat. 
 

3. Melaksanakan tatakelola dan tatapamong yang menjamin peningkatan kualitas 
perguruan tinggi secara berkelanjutan. 

 

 

TUJUAN 
 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Poliban adalah sebagai berikut: 
 

1. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan dukungan sumber 

daya yang handal dan budaya akademik yang unggul untuk menghasilkan 

lulusan yang kompeten, berkarakter dan berdaya saing tinggi. 
 

2. Mengembangkan penelitian yang mempunyai nilai manfaat bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat. 

 
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang mampu meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan menunjang pembangunan nasional. 
 

4. Meningkatkan kinerja dan citra institusi yang ditopang oleh manajemen 

perguruan tinggi yang profesional berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan 

peningkatan berkelanjutan. 
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BAB III 
 

KERANGKA KEBIJAKAN NASIONAL 
 
 
 
 
 

VISI DAN MISI KEMENRISTEKDIKTI 
 

Pemerintah telah mencanangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang menjadi landasan dan pedoman dalam 

penyelenggaraan agenda pembangunan di berbagai sektor kehidupan bangsa. 

Sebagai penjabaran dari agenda pembangunan nasional tersebut, Kemenristekdikti 

menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang memberikan arah 

pengembangan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi untuk lima tahun ke 

depan. 
 

Dalam rencana strategis tersebut, Kemenristekdikti menetapkan visi: 

“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi 

untuk mendukung daya saing bangsa”. 
 

Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang 

berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi 

dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam 

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang 

ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan, sumber daya, dan 

jaringan). Sementara itu, daya saing bangsa adalah kontribusi iptek dan pendidikan 

tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi 

hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga 

litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan 

tinggi. 
 

Untuk mewujudkan visinya, Kemenristekdikti merumuskan misi sebagai berikut: 
 

1. Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan 

SDM yang berkualitas; dan 
 

2. Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah 
produk inovasi. 

 

 

TUJUAN STRATEGIS KEMENRISTEKDIKTI 
 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kemenristekdikti tersebut, maka 

ditetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai yaitu: “Meningkatnya relevansi, 
 
 
 

4 



 RENCANA STRATEGIS 
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 

 
 
 

 

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta 
kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa”. 

 

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran strategis 

sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun 

waktu 2015-2019, yaitu: 
 

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi;  
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi; 

 
3. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan 

pendidikan tinggi;  
4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan  
5. Menguatnya kapasitas inovasi. 

 

 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENRISTEKDIKTI 
 

Dalam RPJMN tahun 2015-2019, arah kebijakan yang terkait dengan pendidikan 
tinggi difokuskan pada sejumlah aspek sebagai berikut: 

 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, melalui strategi:  
a. Peningkatan kualitas dosen dan peneliti melalui program S2 atau S3; 

 
b. Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk 

mendukung kegiatan riset inovatif; 
 

c. Penambahan jumlah dan penguatan asesor BAN PT; pembentukan LAM 

untuk program studi profesi; dan pembentukan LPUK untuk pengujian 

kompetensi lulusan PT; 
 

d. Penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi 
LPTK; dan  

e. Peningkatan efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi PT. 
 

2. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, melalui strategi: 
 

a. Pengembangan prodi inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan 

industri disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu 

yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 
 

b. Peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi untuk 
memperpendek masa tunggu bekerja untuk pertama kali;  

c. Penguatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia industri untuk litbang; 
 

d. Penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara 

selektif dengan menyeimbangkan disiplin ilmu-ilmu humaniora, pertanian, 

sains, keteknikan, dan kedokteran; 
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e. Perlindungan prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka 
peminat seperti sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan lain-lain; serta 

 
f. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bekerjasama 

dengan dunia usaha atau dunia industri. 
 

3. Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan tinggi, melalui strategi:  
a. Peningkatan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi;  
b. Peningkatan efektivitas affirmative policy; 

 
c. Penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan 
 

d. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas 
penyelenggaraan Perguruan tinggi. 

 
4. Meningkatkan tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi, melalui melalui: 

 
a. Penyusunan skema pendanaan yang inovatif dengan mengembangkan 

kemitraan pemerintah, universitas, dan industri; 
 

b. Pemantapan otonomi perguruan tinggi dengan memfasilitasi perguruan 
tinggi menjadi PTN-BH; 

 
c. Penguatan institusi Perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan 

di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission 

differentiation; dan 
 

d. Penganggaran berdasarkan performance based budgeting agar Perguruan 

tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program 

akademik dan riset ilmiah. 
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BAB IV 
 

ANALISIS KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL 
 
 
 

 

KONDISI INTERNAL 
 

Uraian tentang kondisi internal Poliban meliputi tujuh bidang, yaitu organisasi 

dan manajemen, sumber daya manusia, mahasiswa dan lulusan, kurikulum dan 

suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, keuangan dan 

sarana prasarana, serta kerjasama kelembagaan. 

 

A. Organisasi dan Manajemen 
 

Poliban adalah perguruan tinggi negeri penyelenggara pendidikan vokasi di 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang berdiri pada tahun 1987. Pimpinan tertinggi 

di Poliban 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. 
 

Poliban saat ini memiliki 5 jurusan dan 15 program studi yang terdiri dari 13 

program studi jenjang Diploma III dan 2 program studi jenjang Diploma IV. Semua 

program studi telah diakreditasi oleh BAN-PT dengan rincian 1 program studi 

(6,67%) terakreditasi A, 12 program studi (80%) terakreditasi B, dan 2 program studi 

(13,33%) terakreditasi C (Tabel 1). Adapun akreditasi institusi sampai tahun 2017 
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adalah C. Poliban berupaya meningkatkan peringkat akreditasi institusi dengan 
mengajukan reakreditasi ke BAN-PT pada tahun 2018. 

 
 

Tabel 1. Jurusan, program studi dan akreditasinya 
 

Jurusan No Program Studi Jenjang Akreditasi 
     

Teknik Sipil 1 Teknik Sipil D III B 
 2 Teknik Geodesi D III B 

 3 Teknik Pertambangan D III B 

 4 Teknik Bangunan Rawa D IV B 

Teknik Mesin 5 Teknik Mesin D III B 
 6 Teknik Alat Berat D III B 

 7 Teknik Mesin Otomotif D III B 

Teknik Elektro 8 Teknik Listrik D III C 
 9 Teknik Elektronika D III B 

 10 Teknik Informatika D III B 

Akuntansi 11 Akuntansi D III B 
 12 Komputerisasi Akuntansi D III C 

 13 Akt. Lembaga Keuangan Syariah D IV A 

Administrasi Bisnis 14 Administrasi Bisnis D III B 

 15 Manajemen Informatika D III B 
 
 

 

B. Sumber Daya Manusia 
 

Hingga tahun 2017 jumlah total dosen Poliban sebanyak 167 orang yang terdiri 

dari 120 laki-laki dan 47 perempuan dengan jenjang pendidikan minimal S2 (Tabel 

2). Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 orang (0,06%) berpendidikan S3 dan 166 orang 

(99,4%) berpendidikan S2. Adapun jumlah dosen yang sedang mengikuti pendidikan 

S3 sebanyak 11 orang (6,6%) yang berasal dari jurusan Teknik Sipil (4 orang), Teknik 

Mesin (2 orang), Teknik Elektro (2 orang), dan Akuntansi (3 orang). Tabel 1 

menunjukkan kondisi dosen Poliban berdasarkan sebaran program studi. 
 

Sebagian besar dosen telah mempunyai sertifikat pendidik professional 

(85,6%). Dari aspek jabatan fungsional, sebanyak 5,4% berstatus Tenaga Pengajar, 

4,8% berstatus Asisten Ahli, dan 36,5% berstatus Lektor, sedangkan dosen yang 

menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala adalah sebanyak 53,3%. Kiprah dan 

kontribusi dosen Poliban dalam berbagai aktivitas pendidikan dan sosial di luar 

kampus relatif cukup besar, seperti menjadi asesor BAN-S/M, nara sumber di 

berbagai forum ilmiah, juri di berbagai lomba, penceramah, dan lain-lain. 
 

Meskipun demikian, pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen dalam 

bentuk studi lanjut S3, pelatihan, workshop dan magang dosen, masih belum 

diprogramkan secara kontinyu dan merata. Hal ini nampaknya cukup berdampak 
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pada masih rendahnya prestasi, kreatifitas dan inovasi yang dilakukan dosen dalam 

kegiatan pengajaran, termasuk dalam menghasilkan buku ajar/buku teks sesuai 

standar dan ber-ISSN maupun dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Demikian pula dengan sertifikat industri internasional yang hingga kini 

masih belum banyak dimiliki oleh dosen. Secara kuantitatif, jumlah dosen relatif 

sudah memadai sebagaimana tercermin dari rasio dosen terhadap mahasiswa, 

namun pada beberapa prodi tertentu, seperti Teknik Geodesi, Teknik Pertambangan 

dan Komputerisasi Akuntansi, jumlah dosen masih memerlukan penambahan. 
 
 

Tabel 2. Jumlah dosen berdasarkan program studi 
 

 Jurusan No  Program Studi Jumlah 

 Teknik Sipil 1 D3 Teknik Sipil 19 

  2 D3 Teknik Geodesi 5 

  3 D3 Teknik Pertambangan 9 

  4 D4 Teknik Bangunan Rawa 12 

 Teknik Mesin 5 D3 Teknik Mesin 10 
  6 D3 Teknik Otomotif 7 

  7 D3 Teknik Alat Berat 10 

 Teknik Elektro 8 D3 Teknik Listrik 20 
  9 D3 Teknik Elektronika 8 

  10 D3 Teknologi Infomatika 15 

 Akuntansi 11 D3 Akuntansi 11 
  12 D3 Komputerisasi Akuntansi 7 

  13 D4 Aktuntansi Lembaga Keuangan Syariah 9 

 Administrsi Bisnis 14 D3 Administrasi Bisnis 12 
  15 D3 Manajemen Informatika 13 

    Jumlah 167 
      

 

 

Adapun tenaga kependidikan Poliban hingga akhir tahun 2017 berjumlah 149 

orang dengan komposisi pendidikan S2 (8 orang), D IV/S1 (87 orang), D II/D III (25 

orang) dan SLTA (29 orang). Distribusi tenaga kependidikan berdasarkan kelompok 

pekerjaan dan jenjang pendidikan ditunjukkan oleh Tabel 3. 
 

 

Tabel 3. Tenaga kependidikan berdasarkan kelompok dan pendidikan 
 

 
No Kelompok 

  Pendidikan    
       

 

≤ DII DIII S1 S2 Jumlah 
 

    

 1 Administrasi 23 7 43 7 80  

 2 PLP 4 11 20 - 35  

 3 Pranata Komputer - - 4 1 5  

 4 Teknisi 1 2 15 3 21  

 5 Pustakawan 2 2 2 - 6  

  Total 30 22 84 11 147  
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C. Mahasiswa dan Lulusan 
 

C.1. Mahasiswa 
 

Penerimaan mahasiswa baru di Poliban dilakukan melalui dua jalur seleksi, 

yaitu (1) Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) dan (2) Ujian Masuk 

Politeknik Negeri (UMPN). Sejak tahun 2015, pendaftaran mahasiswa baru pada 

kedua jalur tersebut diselenggarakan secara daring (online), namun verifikasi berkas 

calon mahasiswa tetap dilakukan di kampus Poliban. Grafik 1 menunjukkan 

perkembangan calon mahasiswa yang terus meningkat sebesar 18,95% dalam 3 

tahun terakhir. 
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Grafik 1. Calon mahasiswa yang mendaftar 2014–2016 
 

 

Program studi yang paling diminati calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir 

secara berturut-turut adalah Teknologi Informatika (TI), Manajemen Informatika 

(MI), dan Teknik Sipil (TS), sedangkan program studi yang peminatnya relatif 

terbatas adalah Teknik Bangunan Rawa (TBR), Teknik Geodesi (TG) dan Teknik 

Pertambangan (TP) (Grafik 2). 
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Grafik 2. Calon mahasiswa berdasarkan program studi 
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Jumlah total mahasiswa (student body) Poliban pada semester 1 TA 2017/2018 

adalah 2.571 orang. Jurusan dengan jumlah mahasiswa terbanyak adalah Teknik 

Elektro, sedangkan yang paling sedikit adalah Akuntansi (Grafik 3). 
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Grafik 3. Jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan 
 

 

Untuk membantu mahasiswa dalam pembiayaan studi, Poliban menyalurkan 

beasiswa yang bersumber dari pemerintah, yaitu beasiswa Bidik Misi (BM) dan 

Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Jumlah penerima beasiswa BM dan PPA 

sangat tergantung pada kuota yang disediakan pemerintah. Selain dari pemerintah, 

terdapat sejumlah beasiswa lain yang bersumber dari perusahaan ataupun program 

hibah, yaitu dari PT. Indocement, PT. Trakindo, PEDP, PT. Lippo, dan Honda. Total 

mahasiswa yang mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan dari pemerintah dan 

instansi lainnya pada tahun 2017 sebesar 581 mahasiswa atau 22,6% dari 

keseluruhan mahasiswa aktif (Tabel 4). 
 
 

Tabel 4. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 
 

Sumber Beasiswa 
  Tahun  

2014 2015 2016 2017  

Bidik Misi 223 273 320 340 
PPA 130 130 46 190 
PT. Indocement 15 10 9 9 
PT. Trakindo 24 47 47 23 
PEDP 12 12 12 12 
PT. LIPPO - - 50 - 
Honda - - - 7 

Jumlah 404 472 484 581 
 
 

 

Kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa secara umum tercatat masih rendah. 

Berdasarkan data sampel mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi pada TA 

2015/2016 dan 2016/2017, skor rata-rata TOEIC mahasiswa adalah 236,1 dan 239,4. 
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Kedua skor tersebut sama-sama berada pada level terendah dalam sistem TOEIC, 

yaitu 0/0+ (Novice). Sementara itu, layanan bimbingan karir yang telah dilaksanakan 

adalah pembekalan kewirausahaan, sedangkan informasi kerja disediakan dalam 

bentuk penyelenggaraan bursa kerja bagi mahasiswa setiap tahunnya. 
 

Selain mengembangkan kemampuan mahasiswa pada bidang nalar dan 

kemampuan akademik, Poliban juga memberikan ruang dan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui berbagai organisasi 

kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan di Poliban terdiri dari Dewan 

Perwakilan Mahasiswa (Depma), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), 5 (lima) 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) beserta organisasi turunannya masing-masing, 

dan 9 (sembilan) Unit Kegiatan Mahasiswa, yaitu (1) KSR PMI, (2) Pramuka, (3) LKI 

Ikhlas, (4) Pers (Lensa), (5) Pencinta Alam, (6) Beladiri (Taekwondo, Kempo, Silat), 
 

(7) Olahraga (Basket, Volley, Badminton, Futsal), (8) Seni (Tari tradisional dan Musik 
Panting), Bahasa (Policy), Teater (wasi putih), dan (9) Musik dan Paduan Suara. 

 

Sebagai buah dari pembinaan di atas, deretan prestasi di tingkat regional dan 

nasional telah berhasil diraih mahasiswa Poliban dari berbagai ajang kompetisi atau 

perlombaan, khususnya di bidang olah raga seperti Pekan Olahraga dan Seni 

Politeknik se Indonesia dimana cabang olahraga basket, badminton, silat, dan 

taekwondo selalu berhasil meraih medali. Hanya saja, prestasi di bidang kompetisi 

ilmiah/akademik jumlahnya masih relatif terbatas (Tabel 5). 
 

 

Tabel 5. Prestasi mahasiswa tahun 2014-2017 
 

 
Kategori Prestasi 

 Tingkat Prestasi    
 

Nasional Regional* Lokal** Lain-lain Jumlah 
 

   

 Akademik 5 6 5 - 16  

 Keahlian profesi 3 - - - 3  

 Olahraga 17 15 8 - 40  

 Seni 2 6 - - 8  

 Lain-lain 3 3 - - 6  

 Jumlah 30 30 13 - 73  
        

Keterangan: * Provinsi; ** Kabupaten/Kota/Perguruan Tinggi 
 

 

C.2. Lulusan 
 

IPK lulusan secara rata-rata untuk tahun kelulusan 2014, 2015 dan 2016 

masing-masing adalah 3,21, 3,27 dan 3,17 (Grafik 4). Dalam 3 tahun tersebut, Prodi 

Manajemen Informatika memiliki rata-rata IPK tertinggi (3,49), diikuti oleh Prodi 

Administrasi Bisnis (3,46), dan Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (3,26). 
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Dari sudut perkembangan IPK, terdapat dua prodi yang tercatat mengalami 

peningkatan rata-rata IPK lulusan secara konsisten, yaitu Prodi ALKS (3,17; 3,27; dan 

3,33) dan Prodi Teknik Bangunan Rawa (2,92; 3,06; dan 3,15), sedangkan Prodi 

Akuntansi justru mengalami penurunan berturut-turut dari 3,37, 3,13 menjadi 2,96. 

Sementara itu, prodi-prodi yang lain mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan 

dalam rentang 3 tahun terakhir. 
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        Grafik 4. IPK lulusan tahun 2014-2016  
 

 

Untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan menghadapi 

persaingan global, Poliban melakukan sejumlah langkah berikut: (1) 

mengembangkan keterampilan kewirausahaan mahasiswa melalui pembentukan 

ETU (Entrepreneurship Training Unit) dan pemberian mata kuliah Kewirausahaan; 
 

(2) mendirikan Pusat Karir (Career Development Centre/CDC) sebagai wadah bagi 

calon alumni dalam menyiapkan diri untuk berkarir di dunia kerja sekaligus bagi 

alumni untuk bertukar informasi pekerjaan, teknologi atau pengembangan 

keterampilan; (3) pembekalan kemampuan berbahasa asing berupa TOEIC yang 

dilakukan oleh UPT Bahasa; (4) mendirikan LSP P1 (lembaga sertifikasi profesi pihak 

1) sebagai lembaga uji kompetensi internal yang diakui oleh Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi. 
 

Sejak berdiri otonom tahun 1998 hingga tahun 2017, lulusan Poliban berjumlah 

12.350 orang yang tersebar di berbagai daerah, instansi, industri, maupun 

berwiraswasta. Kontribusi lulusan terhadap institusi diwujudkan antara lain dalam 

bentuk evaluasi kurikulum, kesempatan kunjungan industri, dan informasi 

lowongan kerja. Untuk tetap menjalin komunikasi di antara sesamanya, para lulusan 

membentuk Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Poliban. 

 

D. Kurikulum dan Suasana Akademik 
 

Kurikulum yang dikembangkan di Poliban merupakan penjabaran dari visi, misi, 

tujuan, dan sasaran yang diturunkan menjadi visi, misi dan tujuan setiap program 

studi yang diwujudkan dalam bentuk program pembelajaran, sesuai dengan bidang 

ilmu dan kajian masing-masing program studi. Upaya penyusunan, pengembangan 
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dan implementasi program pembelajaran berada di tingkat program studi, 

sedangkan Poliban sebagai unit pengelola berkomitmen terus melakukan perbaikan 

dan pengembangan kurikulum bagi semua program studinya. 
 

Struktur kurikulum dijabarkan dalam penyusunan mata kuliah sesuai dengan 

kompetensi lulusan yang ingin dicapai. Evaluasi dan peninjauan terhadap kurikulum 

dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan yang 

dihadapi oleh masing-masing program studi. Keterlibatan stakeholders dan alumni 

dalam proses evaluasi kurikulum masih belum dilakukan secara maksimal. Hal ini 

penting agar diperoleh informasi mengenai kompetensi yang dibutuhkan lulusan 

sehingga dapat meningkatkan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia kerja 

dan industri. 
 

Setiap program studi melakukan pemantauan dan evaluasi pembelajaran sesuai 

dengan kebijakan, standar, dan instrumen yang telah ditetapkan oleh institusi. 

Program studi diberi tanggung jawab untuk menilai kinerja dosen dalam mengelola 

proses pembelajaran. Secara berkala setiap pelaksanaan ujian, mahasiswa diminta 

mengisi kuesioner untuk menilai kinerja dosen mereka. Hal yang belum dilakukan 

secara reguler adalah menindaklanjuti umpan balik dari mahasiswa untuk 

meningkatkan kinerja dosen dalam perkuliahan. Sistem pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti e-learning masih belum 

diimplementasikan secara menyeluruh. 
 

Untuk mengembangkan kompetensi dan kualifikasi akademik dosen, maka 

Poliban memfasilitasi sivitas akademikanya untuk mengikuti seminar, pelatihan, dan 

forum-forum ilmiah. Poliban juga mengirimkan dosen-dosennya untuk menempuh 

studi lanjut. Selain itu, melalui dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

dianggarkan dengan skema kompetitif, dosen juga tertantang untuk 

mengembangkan fokus kajian dan medan pengabdian yang diminatinya. Meskipun 

demikian, kegiatan ilmiah lainnya seperti seminar, simposium, lokakarya, ataupun 

bedah buku baik tingkat dosen maupun mahasiswa secara kuantitas masih minim 

diselenggarakan. 
 

Rasio antara jumlah dosen dan jumlah mahasiswa untuk bidang Rekayasa 

(Jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro) pada umumnya sudah cukup 

baik, bahkan untuk Prodi Teknik Otomotif, Teknik Elektronika dan Teknik 

Informatika berkategori “sangat baik“ dengan rasio 1:17-23. Sedangkan untuk 

bidang Niaga, khususnya Jurusan Akuntansi, rasionya masih jauh dari ideal (Tabel 6). 

Sejumlah program studi, yaitu Prodi Teknik Bangunan Rawa, Akuntansi, 
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Komputerisasi Akuntansi dan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dituntut 
meningkatkan rasionya yang masih dalam kategori “kurang baik“. 

 

 

Tabel 6. Rasio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa 
 

 Program Studi Dosen Mahasiswa Rasio Keterangan 
      

 Teknik Sipil 19 270 1:14 Baik 
 Teknik Geodesi 5 78 1:16 Baik 

 Teknik Pertambangan 9 69 1:8 Cukup 

 Teknik Bangunan Rawa 12 77 1:6 Kurang 

 Teknik Mesin 10 133 1:13 Baik 
 Teknik Otomotif 7 156 1:22 Sangat Baik 

 Teknik Alat Berat 10 108 1:11 Cukup 

 Teknik Listrik 20 272 1:14 Baik 
 Teknik Elektronika 8 155 1:19 Sangat Baik 

 Teknik Informatika 15 343 1:23 Sangat Baik 

 Akuntansi 11 126 1:11 Kurang 
 Komputerisasi Akuntansi 7 98 1:14 Kurang 

 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah 9 90 1:10 Kurang 

 Administrasi Bisnis 12 304 1:25 Baik 

 Manajemen Informatika 13 292 1:22 Baik 
 

 

Untuk mendukung suasana akademik, Poliban menyediakan sarana prasarana 

berikut: (1) prasarana kuliah, seperti ruang teori, laboratorium/bengkel, aula; dan 

ruang multimedia; (2) materi perkuliahan, baik dalam bentuk cetak maupun 

elektronik; (3) perpustakaan dengan koleksi bahan pustaka yang mendukung proses 

pembelajaran; dan (4) fasilitas wi-fi dengan jaringan internet dan intranet untuk 

membantu mahasiswa dan sivitas akademika dalam mengakses data dan informasi. 
 

 

E. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
 

Poliban telah memiliki road map dalam bentuk dokumen Rencana Induk 

Penelitian (RIP) dan Rencana Induk Pengabdian Masyarakat yang berfungsi 

memberikan arah dan panduan untuk pelaksanaan kedua kegiatan tersebut. 
 

 

E.1. Produktivitas Penelitian 
 

Produktivitas penelitian dosen Poliban selama tahun 2014-2017 baik yang 

menggunakan dana DIPA Poliban, Kemenristekdikti, maupun dana mandiri 

ditunjukkan dalam Tabel 7. Jika dibandingkan dengan jumlah dosen aktif, yaitu 167 

orang, maka jumlah penelitian yang dihasilkan setiap tahun masih jauh dari ideal. 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penelitian yang terbesar justru 
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berasal dari sumber pendanaan Kemenristekdikti. Hal ini menunjukkan bahwa 

dukungan institusi dalam pendanaan hibah penelitian masih sangat terbatas dan 

perlu ditingkatkan. 
 

 

Tabel 7. Jumlah penelitian tahun 2014 - 2017 
 

Sumber Pembiayaan 
  Tahun  

2014 2015 2016 2017  

Kemenristekdikti 2 26 19 15 
DIPA Poliban 12 - 17 14 
Mandiri 1 5 3 2 

Jumlah 15 31 39 31 
 
 

Perbandingan pendanaan penelitian yang berasal dari Poliban dan 

Kemenristekdikti ditunjukkan dalam Tabel 8. Dari tabel tersebut tampak bahwa 

sumber pendanaan penelitian di Poliban selama ini didominasi oleh dana hibah dari 

Kemenristekdikti (77,9%) yang diperoleh para peneliti secara kompetitif, sedangkan 

alokasi dana internal Poliban masih sangat terbatas (22,1%). Tanpa adanya 

perubahan kebijakan penganggaran internal yang lebih mendukung, maka kegiatan 

penelitian di Poliban, khususnya penelitian terapan, akan sulit berkembang. 
 

 

Tabel 8. Pendanaan hibah penelitian tahun berjalan (dalam Rupiah) 
 

 Tahun Poliban Kemenristekdikti Jumlah 
     

 2014 600.000.000,- 100.000.000,- 700.000.000,- 
 2015 - 933.500.000,- 933.500.000,- 

 2016 76.500.000,- 758.000.000,- 834.500.000,- 

 2017 63.000.000,- 822.000.000,- 885.000.000,- 

 Jumlah 739.500.000,- 2.613.500.000,- 3.353.000.000,- 
     

 

 

Pendanaan yang bersumber dari DIPA Poliban untuk P3M tidak menunjukkan 

perkembangan yang berarti dalam 4 tahun terakhir (Tabel 9). Kecuali untuk tahun 

2014, dana tersebut digunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan P3M, mulai 

dari penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga kegiatan lainnya, seperti 

seleksi proposal, monev penelitian, workshop/pelatihan, insentif publikasi, 

pengelolaan jurnal, pelaksanaan seminar nasional, penerbitan buku ber-ISBN, serta 

kegiatan-kegiatan lainnya. 
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Tabel 9. Alokasi DIPA untuk P3M (dalam Rupiah) 
 

 Tahun DIPA Poliban 
   

 2014 600.000.000,- 
 2015 597.060.000,- 

 2016 594.430.000,- 

 2017 612.101.000,- 
 

 

Seiring dengan terbitnya Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016, jumlah penelitian 

dengan sumber pendanaan dari Kemenristekdikti di Poliban mengalami penurunan 

baik dari jumlah proposal yang diajukan maupun yang didanai. Selanjutnya, dengan 

keluarnya panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di 

Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017, peluang penelitian dosen Poliban menjadi 

semakin terbatas karena dengan status “Klaster Binaan” Poliban tidak dapat lagi 

mengelola kegiatan penelitian secara desentralisasi. Tabel 10 menunjukkan jumlah 

proposal penelitian yang didanai dari tahun 2014-2017 terus mengalami 

penurunan. 

 

Tabel 10. Proposal penelitian ke Kemenristekdikti tahun 2014-2017 
 

Tahun Jumlah Proposal 

% Lolos 
    

Pengusulan Pelaksanaan Diajukan Didanai   
      

2014 2015 32 26 81,3%  

2015 2016 36 19 52,8%  

2016 2017 19 15 78,9%  

2017 2018 16 10 62,5%  
      

 
 

 

E.2. Produktivitas Pengabdian Kepada Masyarakat 
 

Data jumlah pengabdian kepada masyarakat tahun 2014-2017 ditunjukkan oleh 

Tabel 11. Secara keseluruhan, minimnya jumlah pengabdian kepada masyarakat 

disebabkan karena masih kecilnya pendanaan internal untuk hibah pengabdian 

serta pola kegiatan pengabdian yang dilaksanakan secara kolektif oleh program 

studi. Minimnya jumlah kegiatan serta luaran pengabdian tersebut menjadikan 

Poliban dimasukkan ke dalam klaster ”Kurang Memuaskan” dalam Kinerja 

Pengabdian Perguruan Tinggi. 
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Tabel 11. Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2014-2017 
 

Sumber Pembiayaan 
 Tahun Berjalan  

2014 2015 2016 2017*  

Kemenristekdikti - - - 2 
DIPA Poliban 16 16 16 16 
Mandiri - 1 1 6 

Jumlah 16 17 17 24 

Keterangan: *) Sampai dengan akhir November 2017 
 

 

Dilihat dari segi daya saing (competitiveness) dalam memperoleh hibah 

pengabdian dari Kemenristekdikti (Tabel 12), daya saing Poliban masih tergolong 

rendah karena baru pada tahun 2017 ini Poliban berhasil memperoleh hibah 

pengabdian melalui skema Iptek bagi Masyarakat (IbM) dan skema Diseminasi 

Produk Teknologi ke Masyarakat. 

 

Tabel 12. Proposal Pengabdian ke Kemenristekdikti Tahun 2015-2017  
 

  Tahun Jumlah Proposal 
% Lolos      

 

Pengusulan Pelaksanaan Diajukan Didanai   
      

 2015 2016 4 - 0% 

 2016 2017 10 2 20% 

 2017 2018 8 0 0% 
      

 
 

 

E.3. Publikasi Ilmiah 
 

Data publikasi ilmiah yang dihasilkan dosen Poliban tahun 2014-2017 

ditunjukkan dalam Tabel 13. Berdasarkan tabel tersebut, dosen Poliban umumnya 

lebih banyak mempublikasikan hasil penelitiannya melalui jurnal-jurnal tidak 

terakreditasi, sedangkan jumlah publikasi jurnal internasional dan jurnal nasional 

terakreditasi masih sangat minim. Namun di sisi lain, terdapat peningkatan 

signifikan pada publikasi melalui seminar nasional dalam 2 tahun terakhir. Hal ini 

karena Poliban menyelenggarakan dua kegiatan seminar nasional, yaitu SNRT dan 

ASBIS pada tahun 2016 dan 2017. Adapun untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 

sejauh ini belum ada yang didaftarkan oleh Poliban. 
 

Kendati terjadi peningkatan dalam publikasi ilmiah, jumlah tersebut pada 

dasarnya masih tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen 

yang ada. Di samping itu, belum meratanya produktifitas publikasi ilmiah di 

kalangan para dosen juga menjadi tantangan tersendiri. 
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Tabel 13. Publikasi ilmiah tahun 2014 - 2017 
 

 
Jenis Publikasi 

  Tahun  
 

2014 2015 2016 2017   

 Jurnal Internasional - 2 - 1 
 Jurnal Nasional Terakreditasi - - 2 1 

 Jurnal Nasional ber-ISSN 57 60 49 63 
 Pemakalah dalam Seminar Nasional 5 15 44 45 
 Pemakalah dalam Seminar Internasional 10 14 8 12 
 Buku ber-ISBN - - 3 12 

 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) - - - - 

 Total 72 91 106 134 
      

 
 

 

F. Keuangan dan Sarana Prasarana 
 

F.1. Keuangan 
 

Pendapatan Poliban dalam tiga tahun terakhir berasal dari pemerintah (Rupiah 

Murni), PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan bantuan pinjaman luar negeri 

dalam bentuk Polytechnic Education Development Project (PEDP). Dana tersebut 

digunakan untuk kegiatan operasional, seperti kegiatan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat dan juga investasi baik sarana, prasarana maupun SDM. 

 

Tabel 14. Alokasi pendanaan tahun 2014 - 2016 
 

 Sumber Dana 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 
     

 Pagu RM 41.579.928.000 45.072.841.000 44.742.789.000 
 Pagu PNBP 7.905.298.000 6.251.352.000 9.117.476.000 

 Pinjaman Luar Negeri - 7.699.684.000 7.730.597.000 

 Total 49.485.226.000 59.023.877.000 61.590.862.000 
     

 

Sumber pendapatan Poliban yang terbesar hingga saat ini berasal dari 

pemerintah dalam bentuk Rupih Murni (RM), sementara pendapatan Poliban 

melalui PNBP relatif masih kecil, yaitu sekitar 14.8% dari total pendapatan Poliban 

pada 2016. PNBP Poliban sebagian besar berasal dari UKT (Uang Kuliah Tunggal) 

yang dibayarkan oleh mahasiswa. Sedangkan pendapatan yang berasal dari hasil 

kerjasama, pemanfaatan aset, maupun produksi barang dan jasa masih tergolong 

kecil. Diperlukan strategi jitu untuk meningkatkan sumber pendanaan Poliban 

sehingga dapat menambah pemasukan yang dapat digunakan untuk kegiatan 

operasional maupun pengembangan lainnya. 
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F.2. Sarana Prasarana 
 

Saat ini Poliban memiliki tanah seluas 7,06 Ha yang terletak di lingkungan 

Universitas Lambung Mangkurat. Di atas tanah tersebut berdiri bangunan dengan 

luas 2,82 Ha. Luas lahan Poliban saat ini sebenarnya belum memenuhi ukuran ideal 

untuk Politeknik berdasarkan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 yang 

mensyaratkan lahan minimal seluas 10 Ha sesuai Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SNPT). 
 

Poliban saat ini memiliki 64 ruangan kelas dan 39 laboratorium/bengkel. Seiring 

makin bertambahnya program studi maka semakin bertambah pula kebutuhan 

ruang kelas dan laboratorium/bengkel untuk menunjang proses belajar mengajar. 

Laboratorium/bengkel merupakan fasilitas yang sangat penting bagi pendidikan 

vokasi, namun keterbatasan alat dan bahan praktikum sering menjadi keluhan yang 

masih belum bisa tertangani dengan baik. 
 

Sebagian besar laboratorium/bengkel menggunakan peralatan yang berusia 

tua, jauh tertinggal dari standar industri baik untuk praktik keteknikan/rekayasa 

maupun praktik komputer. Rasio jumlah mahasiswa terhadap perangkat komputer 

jauh dari ideal, yaitu 1:4 dimana 1 buah komputer digunakan oleh 4 orang 

mahasiswa. Pada laboratorium lain misalnya laboratorium sistem proteksi jumlah 

mahasiswa yang mengikuti praktikum mencapai 100 orang/semester dengan jumlah 

peralatan yang terbatas. Ini terjadi karena banyak peralatan yang sudah usang atau 

rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Pada laboratorium Geodesi, belum 

tersedia peralatan Pengolahan Citra Digital, peralatan untuk Pemetaan Fotometri 

serta peralatan Sistem Informasi Geospasial sehingga kesulitan untuk melaksanakan 

praktikum. Contoh lain, laboratorium workshop dan power train sejak berdiri tahun 

2006 hingga sekarang masih belum memiliki peralatan untuk mata kuliah Power 

Train. 
 

Selain kurangnya peralatan laboratorium, Poliban juga masih kekurangan 

bangunan untuk laboratorium sebagaimana dialami oleh Jurusan Administrasi 

Bisnis. Program studi lain misalnya Geodesi dan Teknik Pertambangan, juga masih 

kekurangan luasan untuk menampung peralatan kebutuhan praktikum. Selain itu, 

Laboratorium Irigasi dan Laboratorium Pengujian Terpadu pada Jurusan Teknik Sipil 

juga memerlukan perluasan ukuran laboratoriumnya. 
 

Poliban memiliki gedung perpustakaan sendiri dengan luasan total 283,2 m2. 
 

Koleksi buku yang dimiliki berjumlah 2.130 judul buku dengan 16.060 eksemplar. 
 

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (SNPPT), luas gedung 
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perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit 0.5 m2 x jumlah mahasiswa. Dengan 

jumlah mahasiswa 2.571 orang, maka luasan perpustakaan saat ini masih kurang, 

sehingga perlu penambahan luasan ruangan. Berdasarkan SNPPT, jumlah buku 

wajib per mata kuliah minimal 3 (tiga) judul, sedangkan berdasarkan 

Permenristekdikti No. 50 tahun 2015, setiap program studi layaknya memiliki 

minimal 200 judul buku. Selain kekurangan buku teks, Poliban juga kekurangan 

jurnal ilmiah dan belum memiliki jurnal ilmiah berlangganan secara rutin. 
 

Perpustakaan Poliban memiliki koleksi berupa laporan penelitian baik itu 

penelitian mahasiswa dalam bentuk Tugas Akhir maupun penelitian dosen. Setiap 

tahun jumlah laporan penelitian akan semakin bertambah, sehingga jika laporan 

tersebut disimpan dalam bentuk hardcopy, maka akan memakan banyak ruangan 

sehingga perlu dilakukan penyimpanan secara digital dalam bentuk repository yang 

bisa diakses melalu jaringan. Untuk melayani kebutuhan akses baca laporan 

penelitian secara digital diperlukan prasarana penunjang seperti komputer dan 

jaringan. Saat ini perpustakaan poliban mempunyai dua buah komputer yang hanya 

berfungsi sebagai tempat pencarian judul buku, tidak untuk membaca buku digital. 

Saat ini akses ke laporan Tugas Akhir masih dilakukan secara hardcopy. 
 

Jaringan dan pengembangan sistem informasi di Poliban dikelola oleh UPT TIK 

(Teknologi Informasi dan Komunikasi). Sampai saat ini Poliban telah terkoneksi 

dengan jaringan internet dan intranet dengan kapasitas bandwidth total sebesar 80 

Mbps (40 Mbps lokal, 40 Mbps internasional). Jaringan internet tersebut didukung 

oleh sejumlah hotspot di lingkungan Poliban sehingga memudahkan mahasiswa dan 

seluruh staf dalam mengakses informasi. 
 

Poliban saat ini sudah menggunakan Sistem Informasi Terpadu (SIMPADU) yang 

melayani informasi Akademik, Kepegawaian, P3M, SPMI serta Keuangan (SPP 

mahasiswa). Data kehadiran dosen dan mahasiswa juga tercatat secara lengkap 

pada sistem ini sehingga mempermudah pengawasan. Sistem informasi yang lain 

yang dibangun adalah Sistem Penerimaan Mahasiswa dan E-Journal. Saat ini UPT 

TIK juga sedang mengembangkan system e-learning dan e-library. Aplikasi lain yang 

perlu dikembangkan di antaranya adalah sistem SPPD Online dan BKD versi Poliban 

yang akan berguna untuk monitoring dan evaluasi kinerja setiap dosen. 
 

Untuk menunjang kegiatan non akademik, Poliban memiliki beberapa sarana 

olahraga di antaranya lapangan basket, lapangan volley, dan lapangan badminton. 

Untuk lapangan badminton masih memanfaatkan Gedung Serba Guna. Poliban juga 

menyediakan ruangan untuk kesekretariatan untuk Unit Kegiatan Mahasiswa dan 

Himpunan Mahasiswa walaupun tidak terpusat pada satu lokasi. Lulusan perguruan 
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tinggi selain memiliki hardskill yang bagus juga diharapkan memiliki softskill yang 

bagus pula. Salah satu cara mengasah softskill yaitu dengan organisasi, seni dan 

juga olahraga. Poliban belum memiliki Gedung Olahraga khusus, sehingga beberapa 

olahraga memanfaatkan gedung serbaguna untuk latihan. 

 

G. Kerjasama Kelembagaan 
 

Dalam rangka perluasan jejaring kemitraan dalam hal pengembangan institusi, 

Poliban melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan industri yang relevan 

(Tabel 15). Jumlah kerjasama dengan pihak eksternal semakin meningkat dan 

bervariasi, namun pelaksanaan dan tindak lanjut dari kerjasama dirasakan masih 

belum optimal dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pengembangan institusi. Jalinan kerjasama dengan instansi/industri di luar negeri 

juga masih terbatas. 

 

Table 15. Kerjasama dengan instansi dan industri 2014-2016 
 

 
Bidang Kerjasama 

  Jenis Instansi   
 

Pemerintah BUMN/D Swasta P.Tinggi Lain-lain   

 Organisasi dan manajemen - 3 - - - 
 Pendidikan dan pengajaran 8 3 8 4 - 

 Sumber daya manusia 4 - 4 2 1 
 Penelitian dan pengabdian 5 - 5 2 - 

 masyarakat      

 Kemahasiswaan 2 - 4 - - 

 Lain-lain 3 3 5 2 - 

 Jumlah 22 9 26 10 1 
       

 
 

 

4.2. ANALISIS SWOT 
 

Kondisi internal dan eksternal sebagaimana dipaparkan di atas selanjutnya 

menjadi bahan untuk melakukan analisis terhadap Poliban sebagai institusi 

pendidikan tinggi vokasi baik secara internal yang meliputi kekuatan/strength (S) 

dan kelemahan/weakness (W) maupun secara eksternal yang terdiri dari 

peluang/opportunity (O) dan ancaman/threat (T). 
 

Analisis SWOT ini dilakukan terhadap tujuh bidang sebagaimana telah diuraikan 

di bagian terdahulu. Selanjutnya, hasil analisis SWOT ini dijadikan sebagai dasar 

atau landasan untuk merancang strategi dan program yang tepat untuk 

pengembangan Poliban dalam lima tahun ke depan. 
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A. Organisasi dan Manajemen 
 

Kode Kekuatan (Strength) Kode Kelemahan (Weakness) 

SA1 Poliban sebagai lembaga pendidikan WA1 Akreditasi institusi Poliban hingga 
 vokasi tertua di Kalimantan Selatan  2017 masih C 

 mempunyai reputasi yang baik WA2 Belum lengkapnya standar mutu di 

 dalam memenuhi kebutuhan tenaga  tingkat institusi dan unit kerja 

 kerja terampil WA3 Perencanaan dan penyediaan dosen 
SA2 Semua program studi di Poliban  belum optimal 

 telah diakreditasi oleh BAN-PT dan WA4 Proses pengusulan kenaikan 
 sebagian besar (86,7%)  pangkat, jabatan fungsional, dan 

 mendapatkan predikat B  penghargaan kepada staf masih 
SA3 Poliban merupakan satu-satunya  bersifat manual 

 perguruan tinggi vokasi di WA5 Belum optimalnya penerapan BKD 

 Kalimantan Selatan yang memiliki  dan belum diterapkannya sistem 

 LSP P1 (terakreditasi BNSP)  reward and punishment untuk 

   peningkatan kinerja staf 

Kode Peluang (Opportunity) Kode Ancaman (Threat) 

OA1 Poliban sebagai lembaga pendidikan TA1 Program S1 cenderung menjadi 
 vokasi berstatus negeri masih cukup  kompetitor utama program diploma 

 diminati masyarakat  dalam rekrutmen calon mahasiswa 

 (mahasiswa/industri) TA2 Masyarakat cenderung lebih me- 
OA2 Kepercayaan dan harapan  ngutamakan S1 daripada diploma 

 masyarakat yang cukup tinggi akan TA3 Makin berkembangnya perguruan 

 kemampuan Poliban menghasilkan  tinggi lain sehingga meningkatkan 

 tenaga kerja terampil yang  persaingan rekrutmen calon 

 kompeten  mahasiswa berkualitas 
OA3 Pengembangan prodi-prodi baru TA4 Berubahnya preferensi calon 

 jenjang D III/D IV dan Magister  mahasiswa dan masyarakat 

 Terapan/Spesialis I untuk menjawab  sehingga menyebabkan 

 tuntutan pembangunan dan  menurunnya daya tarik sejumlah 

 kebutuhan masyarakat  program studi yang ada 
 

 

B. Sumber Daya Manusia 
 

 

Kode 
  

Kekuatan (Strength) 
  

Kode 
  

Kelemahan (Weakness) 
 

        

 SB1   Sebagian besar dosen telah  WB1  Jumlah dosen berkualifikasi S3 dan 
    mempunyai sertifikat pendidik     yang sedang mengikuti program S3 

 SB2   Mayoritas dosen (53,3%) telah     masih sangat sedikit 

    menduduki jabatan fungsional  WB2  Pengembangan kompetensi dosen 
    lektor kepala     dan tenaga kependidikan belum 

 SB3   Kiprah dan kontribusi dosen dalam     dilakukan secara terprogram dan 

    berbagai aktivitas pendidikan dan     merata 

    sosial di luar kampus cukup besar  WB3  Masih rendahnya kreatifitas dan 

          inovasi pengajaran dosen, termasuk 

          dalam menghasilkan buku ajar/ teks 

          ber-ISSN 
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       WB4  Tidak proporsionalnya distribusi 

          beban kerja dosen sehingga 

          berpotensi menimbulkan 

          ketidakpuasan dan apatisme 

       WB5  Kurangnya jumlah dan linearitas 

          pendidikan dosen pada sejumlah 

          prodi 

       WB6  Masih terbatasnya dosen yang 

          mempunyai sertifikat industri 

 Kode   Peluang (Opportunity)   Kode   Ancaman (Threat)  

 OB1  Kompetensi dosen di bidang sains  TB1  Banyaknya dosen PNS yang akan 
    terapan diharapkan kontribusinya     memasuki masa pensiun sehingga 

    untuk menunjang pembangunan di     menurunkan rasio kecukupan staf 

    Kalimantan Selatan     pengajar 

    Pemerintah mendorong  TB2  Tidak adanya sistem remunerasi 

 OB2  pengembangan kualifikasi dan     dosen dan minimnya apresiasi 

    kompetensi akademik dosen     untuk peningkatan kesejahteraan 

    PP. No 53/2010 tentang Disiplin     dapat memicu perpindahan (turn 

 OB3  PNS berpeluang dapat     over) staf ke institusi lain 

    meningkatkan kinerja pegawai       
 

 

C. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 
 

 

Kode 
  

Kekuatan (Strength) 
  

Kode 
  

Kelemahan (Weakness) 
 

        

 SC1   Kurikulum dirumuskan mengacu  WC1  Kurikulum masih belum 
    pada visi, misi, sasaran dan tujuan     sepenuhnya mengacu pada KPT dan 

    yang telah ditetapkan     KKNI 

 SC2   Evaluasi kurikulum selalu  WC2  Sistem perkuliahan berbasis e- 
    menghadirkan stakeholder agar     learning (teknologi inforasi) belum 
    kompetensi yang dihasilkan relevan     diterapkan secara optimal 

    dengan kebutuhan pasar kerja       
         

 SC3   Pengembangan kemampuan  WC3  Belum memadainya tindak lanjut 

    mahasiswa selain melalui     atas umpan balik dari mahasiswa 

    perkuliahan, juga melalui kuliah     yang disebarkan setiap akhir 

    tamu, kunjungan industri, dan     semester 

    seminar       

 Kode   Peluang (Opportunity)   Kode   Ancaman (Threat)  

 OC1   Terjalinnya kerjasama antar  TC1  Penetapan KKNI sebagai pedoman 
    perguruan tinggi dan stakeholder     untuk menentukan kualifikasi 

    dalam perbaikan kurikulum     lulusan 

 OC2   Intensifikasi dan ekstensifikasi  TC2  Tuntutan Masyarakat Ekonomi 

    kunjungan industri ke berbagai     ASEAN (MEA) akan kompetensi 

    instansi dan industri yang relevan     lulusan yang siap bersaing di pasar 

          ASEAN 
 
 
 
 
 

 

24 



 RENCANA STRATEGIS 
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 

 
 
 
 

       TC3  Kemajuan teknologi informasi yang 

          sangat cepat dan perubahan besar 

          (disruption) di berbagai sektor 

          berpotensi menghilangkan relevansi 

          pendidikan di perguruan tinggi 

D. Mahasiswa dan Lulusan       
            

 Kode   Kekuatan (Strength)   Kode   Kelemahan (Weakness)  

 SD1  Bervariasinya organisasi dan  WD1  Rendah kemampuan berbahasa 
    kegiatan ko-kurikuler untuk     Inggris mahasiswa 

    pengembangan minat dan bakat  WD2  Kegiatan mahasiswa masih 

 SD2  Tradisi juara dalam pertandingan     didominasi oleh kegiatan non- 

    olahraga di tingkat nasional,     akademik 

    khususnya basket dan futsal  WD3  Rendahnya minat mahasiswa 
 SD3  Berdirinya LSP P1 untuk menjamin     mengikuti berbagai program hibah 

    kompetensi mahasiswa dan lulusan     yang bersifat kompetitif (PKM, 

 SD4  Alumni telah terserap di berbagai     PIMNAS, dll) 

    sektor usaha/industri dan tersebar  WD4  Rendahnya kompetensi lulusan 

    di seluruh wilayah Kalimantan     yang mampu bersaing di pasar kerja 

    Selatan     nasional/regional 

       WD5  Tingkat kepuasan lulusan terhadap 

          kurikulum sulit diukur dengan pasti 

          Dukungan dan kontribusi lulusan 
       WD6  dalam pengembangan institusi 

          masih terbatas 

 Kode   Peluang (Opportunity)   Kode   Ancaman (Threat)  

 OD1  Terdapat berbagai program hibah  TD1  Meningkatnya persaingan dalam 
    yang bersifat kompetitif dari     memperoleh kesempatan kerja bagi 

    pemerintah untuk meningkatkan     lulusan perguruan tinggi 

    kompetensi mahasiswa  TD2  Pasar bebas mendorong masuknya 

 OD2  Banyaknya kompetisi yang untuk     tenaga asing yang berdampak pada 

    mengasah kreatifitas dan sportifitas     semakin ketatnya persaingan 

    mahasiswa     penyerapan lulusan 

 OD3  Politeknik sebagai lembaga  TD3  Semakin menurunnya kualitas 
    pendidikan vokasi lebih berpeluang     (dekadensi) moral di kalangan 

    memenuhi kebutuhan tenaga kerja     generasi muda sehingga 

    terampil     mempengaruhi perilaku dan 
 OD4  Dukungan pemerintah/swasta     interaksi mahasiswa di kampus 

    dalam bentuk pemberian beasiswa  TD4  Meningkatnya penyimpangan 

    kepada mahasiswa     perilaku di kalangan generasi muda 

          akibat penyalahgunaan narkoba dan 

          pergaulan bebas 
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E. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
 

 

Kode 
  

Kekuatan (Strength) 
  

Kode 
  

Kelemahan (Weakness) 
 

        

 SE1   Poliban sebagai perguruan tinggi  WE1  Terbatasnya jumlah dosen yang 

    vokasi mempunyai kekuatan dalam     berkualifikasi S3 

    mengembangkan penelitian terapan  WE2  Masih rendah dan belum 

 SE2   P3M telah memiliki dukungan     meratanya partisipasi dosen dalam 

    sistem informasi yang memadai     penelitian dan pengabdian kepada 

    melalui website P3M dan ejurnal     masyarakat 
 SE3   Poliban telah memiliki standar mutu  WE3  Minimnya pendanaan untuk 

    penelitian dan pengabdian kepada     penelitian dan pengabdian kepada 

    masyarakat     masyarakat, termasuk untuk 

          publikasi dan diseminasi ilmiah 

       WE4  Masih rendahnya daya saing meraih 

          hibah penelitian dan pengabdian 

          kepada masyarakat 

       WE5  Status Poliban sebagai Klaster 

          Binaan pada Kinerja Penelitian 

          menyebabkan terbatasnya 
          kesempatan memperoleh hibah 

          penelitian Dikti 

       WE6  Terbatasnya publikasi ilmiah 

          sehingga mempengaruhi rendahnya 

          sitasi dan skor SINTA 

       WE7  Minimnya relevansi penelitian 

          terhadap kebutuhan masyarakat 

          dan rendahnya pemanfaatan hasil 

          penelitian melalui pengabdian 

          kepada masyarakat 
       WE8  Minimnya keterlibatan mahasiswa 

          dalam penelitian dan pengabdian 

          kepada masyarakat 

 Kode   Peluang (Opportunity)   Kode   Ancaman (Threat)  

 OE1   Meningkatnya kesadaran instansi  TE1  Berdirinya sejumlah politeknik baru 

    pemerintah dan swasta tentang     di wilayah Kalimantan Selatan 

    urgensi penelitian dalam  TE2  Diberlakukannya pasar bebas 

    pengambilan kebijakan     ASEAN (MEA) yang menuntut 

 OE2   Adanya hibah dan insentif dari     kekuatan kompetisi yang tangguh 

    pemerintah untuk memacu       

    penelitian dan publikasi ilmiah       

 OE3   Peluang kerjasama penelitian       

    dengan pemda/industri cukup       

    terbuka       
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F. Keuangan dan Sarana Prasarana 
 

 

Kode 
  

Kekuatan (Strength) 
  

Kode 
  

Kelemahan (Weakness) 
 

        

 SF1  Adanya bantuan pendanaan yang  WF1 Belum adanya SOP pengelolaan 
   berasal dari Polytechnic Education    keuangan berpotensi menghambat 

   Development Project (PEDP)    terlaksananya berbagai program/ 

 SF2  Memiliki lahan dengan status    kegiatan 

   kepemilikan sendiri  WF2  Rendahnya pemanfaatan aset /jasa 

 SF3  Tersedianya laboratorium untuk     sebagai sumber pendanaan 

   mendukung perkuliahan vokasi  WF3 Minimnya sumber pendanaan dari 

 SF4  Memiliki gedung perpustakaan    hasil kerjasama 
   sendiri  WF4 Terbatasnya lahan sehingga tidak 

 SF5  Dukungan teknologi informasi sudah    memenuhi ukuran ideal untuk 

   memadai termasuk infrastruktur    politeknik 

   dan aplikasinya  WF5 Sebagian besar peralatan di 

         laboratorium sudah tidak berfungsi 

         dan out of date 

       WF6 Rasio alat praktikum terhadap 

         mahasiswa masih tinggi 

       WF7 Kurangnya luasan laboratorium dan 

         terbatasnya ruangan kelas Belum 
       WF8 adanya gedung khusus untuk pusat 

         aktivitas mahasiswa dan kegiatan 

         olahraga 

       WF9  Luasan ruangan perpustakaan 

          belum memenuhi standar dan 

          pengelolaannya belum didukung 

          dengan sistem komputerisasi 

       WF10 Belum adanya jurnal dan majalah 

         ilmiah yang dilanggan dan 

         repository hasil penelitian 

 Kode   Peluang (Opportunity)   Kode   Ancaman (Threat)  

 OF1   Adanya aplikasi SISTER dan  TF1 Perkembangan teknologi yang tidak 
    program aplikasi lainnya dari    diiringi dengan kebijakan 
    Kemenristekdikti untuk    pengadaan barang yang tepat 

    meningkatkan kualitas data SDM,    menjadikan kondisi peralatan 

    keuangan, dan lain-lain    laboratorium makin tertinggal 

 OF2   Peluang pemanfaatan laboratorium  TF2 Berkembangnya perguruan tinggi 

    bekerjasama dengan industri cukup    lain yang didukung dengan 

    besar    kemampuan finansial yang kuat 
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G. Kerjasama Kelembagaan 
 

 

Kode 
  

Kekuatan (Strength) 
  

Kode 
  

Kelemahan (Weakness) 
 

        

 SG1   Jumlah kerjasama dengan pihak  WG1  Belum optimalnya pelaksanaan dan 
    eksternal yang semakin meningkat     tindak lanjut kerjasama (MoU) 

    dan bervariasi     dengan pihak eksternal 

 SG2   Luasnya jaringan kerjasama dengan  WG2  Kerjasama dengan pihak eksternal 

    instansi pemerintah dan dunia     belum memberikan kontribusi yang 

    industri     signifikan 

       WG3  Belum adanya penelitian dan/atau 

          penyelenggaraan forum ilmiah 
          bekerjasama dengan institusi lain 

          Masih kurangnya jalinan kerjasama 

       WG4  dengan instansi/industri di luar 

          negeri 

 Kode   Peluang (Opportunity)   Kode   Ancaman (Threat)  

 OG1   Banyaknya kerjasama dan  TG1  Tumbuh dan berkembangnya 
    kemitraan dengan pihak eksternal     banyak lembaga pendidikan vokasi 

    akan meningkatkan kinerja dan citra     baru dalam berbagai bidang 

    institusi     keilmuan di Kalimantan Selatan 

 OG2   Pembukaan prodi-prodi baru dan  TG2  Diselenggarakannya program- 

    tersebarnya alumni memperbesar     program pendidikan dan pelatihan 
    peluang kerjasama     vokasional yang lebih kompetitif 

 OG3   Kebijakan pemerintah     oleh berbagai instansi pemerintah 

    mempromosikan SMK dapat     dan swasta 

    mendorong kerjasama       

    pendidikan/pelatihan dan rekrut-       

    men calon mahasiswa berkualitas       

    Peluang kerjasama industri dalam       

 OG4   penggunaan sarana dan prasarana       

    laboratorium cukup besar       
             

 
 

 

4.3. RUMUSAN STRATEGI 
 

Mencermati hasil identifikasi terhadap kekuatan (strength) dan kelemahan 

(weakness) yang dimiliki Poliban serta peluang (opportunity) dan ancaman (treath) 

yang dihadapi, maka dapat dirumuskan pengembangan Poliban lima tahun ke depan 

dengan strategi sebagai berikut: 
 

1. Mengembangkan kekuatan (S) dan mengoptimalkan peluang (O)  
2. Mengembangkan kekuatan (S) untuk mengatasi ancaman (T)  
3. Meminimalkan kelemahan (W) untuk memanfaatkan peluang (O)  
4. Meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari ancaman (T) 

 

Program dan strategi pengembangan Poliban dapat dilihat pada matrik berikut. 
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Tabel. Matriks Strategi Pengembangan Poliban 2018-2022 Berdasarkan Analisis SWOT   

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 
(Kode SA1, SA2, SA3, SB1, SB2, SB3, SC1, SC2, SC3, SD1, (Kode WA1, WA2, WA3, WA4, WA5, W6, WB1, WB2, WB3, 

SD2, SD3, SD4, SE1, SE2, SE3, SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SG1, WB4, WB5, WB6, WC1, WC2, WC3, WD1, WD2, WD3, WD4, 
SG2) = 23 item WD5, WD6, WE1, WE2, WE3, WE4, WE5, WE6, WE7, WE8, 

 WF1, WF2, WF3, WF4, WF5, WF6, WF7, WF8, WF9, WF10, 

 WG1, WG2, WG3, WG4) = 40 item  

 Peluang (Opportuny)    Strategi S-O  Strategi W-O  
 

(Kode OA1, OA2, 
       

  1. Program peningkatan mutu pembelajaran dan layanan 1. Program peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian  
 

OA3, OB1, OB2, OB3, 
  

    akademik  (WE2, WE3, WE4, WE5, WE6 – OB1, OD1, OD2, OE1,  
 

OB4, OC1, OC2, OC1, 
     

    (SA1, SA2, SA3, SB1, SB2, SC1, SC2, SC3 – OA1, OA2,  OE2, OE3)  
 

OC2, OC3, OC4, OD1, 
     

    OA3, OC1, OC2, OG1, OG2) 2. Program peningkatan relevansi dan kontribusi  
 

OD2, OD3, OD4, OF1, 
    

  2. Program pengembangan minat dan bakat mahasiswa  penelitian  
 

OF2, OG1, OG2, OG3, 
   

    (SC2, SD1, SD2, SD3 – OD1, OD2)  (WE7, WE8 – OB1, OD1, OD2, OE1, OE2, OE3)  
 

OG4) = 21 item 
     

   3.  Program pemenuhan dan peningkatan mutu sarana 3. Program peningkatan transparansi dan akuntabilitas  
     

     dan prasarana pembelajaran  pengelolaan keuangan (WF1, WF2, WF3 – OD4, OF1)  
     (SF1, SF2, SF3, SF4, SF5 – OA2, OA3, OE2, OF2, OG4) 4. Program peningkatan kesadaran tentang urgensi  

    4.  Program peningkatan tata kelola penelitian dan  budaya mutu  

     keunggulan penelitian berbasis sains terapan  (WA2, WA4, WA5, WB4, WC3 – OA2, OB3)  

     (SE1, SE2, SE3 – OB1, OE1, OE2, OE3, OF2, OG4) 5. Program peningkatan implementasi budaya mutu dan  
    5.  Program peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait  efektifitas manajemen  

     perkembangan dan keunggulan institusi  (WA2, WA4, WA5, WB4, WC3 – OA1, OA2, OB3, OF1)  
     (SA1, SA2, SA3, SB3, SC1, SC2, SC3, SD1, SD2, SD3, SD4, 6. Program peningkatan mutu dan relevansi kerjasama  
     SE1, SF5, SG2 – OA1, OA2, OA3, OB1, OC1, OC2, OD4,  dalam dan luar negeri (WG1, WG2, WG3, WG4 – OA1,  
     OE3, OF2, OG1, OG4)  OA2, OC1, OC2, OD4, OE1, OE2, OE3, OF2, OG1, OG4)  
      7. Program pemanfaatan dan penguatan jaringan alumni  
       (WD6 – OG1, OG2, OG4)   
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Ancaman (Threat) 
(Kode TA1, TA2, 

TA3, TA4, TB1, TB2, 
TC1, TC2, TC3, TD1, 
TD2, T3, TD4, TE1, 
TE2, TF1, TF2, TG1, 

TG2) = 19 item  

 

 
 

Strategi S-T  Strategi W-T 
   

1.  Program peningkatan akreditasi dan kapasitas program 1. Program peningkatan akreditasi dan kapasitas institusi 
studi  (WA1, WD4, WD5, WD6, WE5, WE7, WF1 – TA1, TA2, 
(SA1, SA2, SA3, SB1, SB2, SC1, SC2, SC3, SE1, SF1, SF2,  TA3, TA4, TG1, TG2) 
SF3, SF4, SF5, SG2 – TA1, TA2, TA3, TA4, TC1, TC2, TD1, 2. Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen 
TD2, TE1, TE2, TF2, TG1, TG2)  dan tenaga kependidikan 

2.  Program peningkatan mutu pembelajaran dan layanan  (WB1, WB2, WB3, WB5, WB6, WE1 – TA1, TA2, TA4, 
akademik  TB2, TC1, TC2, TC3, TD1, TD2, TE2, TF2, TG2) 
(SA1, SA2, SA3, SC2, SC3, – TC1, TC2, TD1, TD2, TF2, 3. Program peningkatan mutu pembelajaran dan layanan 
TG1, TG2)  akademik (WC1, WC2, WC3, WD1, WD5 – TC1, TC2, TC, 

3.  Program peningkatan layanan sistem informasi  TD1, TE1, TE2) 
(SE2, SF1, SF5 – TC3, TE1, TF1, TF2) 4. Program peningkatan kesejahteraan dan penambahan 

4.  Program peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait  jumlah dosen (WA3, WA4, WA5, WB4, WF2, WF3, – TB1, 
perkembangan dan keunggulan institusi  TB2, TE1, TF2, TG1) 
(SA1, SA2, SA3, SB3, SC1, SC2, SC3, SD1, SD2, SD3, SD4, 5. Program peningkatan kemampuan akademik, 
SE1, SF5, SG2 – TA2, TA3, TA4, TD1, TE1, TE2, TF2, TG1,  kreatifitas dan penalaran; pengembangan karakter, 
TG2 )  kepemimpinan, kepedulian sosial, dan kewirausahaan 

  mahasiswa (WD1, WD2, WD3, WD4 – TA3, TA4, TC1, 

  TD1, TD2, TD3, TD4, TE2, TF2, TG1, TG2) 

 6. Program pemenuhan dan peningkatan mutu sarana 

  dan prasarana pembelajaran (WF4, WF5, WF6, WF7, 

  WF9, WF10 – TA3, TC3, TF1, TF2, TG1, TG2) 

 7. Program peningkatan ketersediaan buku/modul ajar 

  dan koleksi perpustakaan 

  (WF9, WF10 – TA3, TC3, TF1, TF2, TG1, TG2) 

 8. Program peningkatan tata kelola perguruan tinggi 

  (WA2, WA3, WA4, WA5, WB4 – TB1, TB2, TF2, TG1)  
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BAB V 
 

ARAH KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM UTAMA 
 

DAN INDIKATOR KINERJA 
 
 
 

 

ARAH KEBIJAKAN 
 

Pengembangan Poliban dalam lima tahun ke depan (2018-2022) dirumuskan 

berdasarkan dinamika dan kebutuhan institusi baik secara internal maupun 

eksternal dengan mengacu pada Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-

2019 serta mempertimbangkan tantangan globalisasi dan tuntutan dunia 

usaha/industri yang terus berubah secara dinamis. 
 

Prioritas utama pengembangan Poliban untuk lima tahun yang akan datang 

adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan 

penekanan pada perbaikan akreditasi institusi dan peningkatan mutu 

pembelajaran dan budaya akademik. Hal ini perlu ditunjang dengan peningkatan 

mutu dan kuantitas sumber daya manusia yang professional dan handal. 

Minimnya jumlah dosen Poliban yang memiliki kualifikasi S3 dan kompetensi 

sesuai tuntutan industri merupakan tantangan serius yang mendesak untuk 

ditangani dengan mendorong para dosen yang potensial melanjutkan studinya 

disertai dukungan pendanaan yang memadai. 
 

Peningkatan mutu dan relevansi kegiatan kemahasiswaan juga perlu 

mendapatkan perhatian untuk menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang 

kompeten, berkarakter dan berdaya saing tinggi. Hal ini dilakukan melalui 

peningkatan kemampuan akademik, pengembangan karakter, minat dan bakat 

dan pemupukan jiwa kewirausahaan. 
 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas 

merupakan prakondisi yang perlu segera diwujudkan untuk mendukung 

terselenggaranya proses pendidikan vokasi secara optimal. Peningkatan mutu 

laboratorium, bengkel dan workshop secara menyeluruh mulai dari penyediaan 

peralatan dan bahan praktikum sesuai standar industri hingga pembenahan 

aspek pengelolaannya sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perguruan tinggi 

vokasi seperti Poliban. Selain itu, keberadaan perpustakaan sebagai ‘jantung’ 

bagi perguruan tinggi juga perlu dioptimalkan bukan hanya untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran, tetapi juga untuk menunjang kegiatan penelitian dan 
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pengabdian kepada masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, 

perpustakaan perlu diarahkan untuk mengaplikasikan sistem teknologi informasi 

dan mengembangkan repositori dan koleksi digital sehingga dapat melayani 

kebutuhan pengguna kapanpun bila diperlukan. 
 

Prioritas selanjutnya bagi Poliban adalah penguatan kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan produktifitas penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Poliban perlu secara serius membenahi kedua 

dharma perguruan tinggi yang selama ini cukup tertinggal dibandingkan 

politeknik negeri lain di tanah air. Perbaikan status kinerja penelitian dari Klaster 

Binaan menuju Klaster Madya dan status kinerja pengabdian kepada masyarakat 

dari “Kurang Memuaskan” menuju “Memuaskan” harus menjadi target utama 

dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini perlu ditopang dengan kebijakan 

peningkatan anggaran dan optimalisasi partisipasi dosen dalam melaksanakan 

kedua dharma tersebut. 
 

Selanjutnya, manajemen perguruan tinggi yang handal merupakan ruh dan 

kunci dari seluruh aktivitas pengembangan Poliban. Program peningkatan 

budaya mutu dan efektifitas manajemen secara keseluruhan di semua unit kerja 

mutlak dilakukan mengikuti standar baku yang ditetapkan. Pembenahan sistem 

informasi dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan juga sangat diperlukan. Di samping itu, aset dan inventaris milik negara 

juga harus dikelola secara lebih profesional, efektif, transparan dan akuntabel 

mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pengawasannya. 
 

Sosialisasi dan publikasi terkait perkembangan dan keunggulan institusi juga 

perlu dibenahi. Untuk keperluan ini, Poliban perlu meningkatkan fungsi 

kehumasan untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat luas terhadap 

Poliban melalui pemberitaan kegiatan dan kebijakan di berbagai platform media 

massa, pelayanan protokoler dan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal. 
 

Kerjasama institusi untuk pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi juga perlu dioptimalkan baik dengan instansi di 

dalam maupun di luar negeri. Demikian pula dengan pemanfaatan dan 

penguatan jaringan alumni yang telah tersebar di seluruh wilayah Kalimantan 

Selatan. 
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SASARAN STRATEGIS 
 

Sasaran strategis dalam Renstra 2018-2022 ini dirumuskan berdasarkan 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Poliban dan kondisi internal dan eksternal 

yang melingkupinya, yaitu: 
 

A. Sasaran strategis dari tujuan pertama, yaitu “Meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pendidikan dengan dukungan sumber daya yang handal dan 

budaya akademik yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, 

berkarakter dan berdaya saing tinggi” adalah sebagai berikut: 
 

1. Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi dan 
budaya akademik (A.1). 

 
2. Terwujudnya peningkatan mutu dan kuantitas sumber daya manusia yang 

profesional dan handal (A.2). 
 

3. Tercapainya peningkatan mutu dan relevansi kegiatan yang menunjang 

pembentukan mahasiswa yang kompeten, berkarakter dan berdaya saing 

tinggi (A.3). 
 

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas untuk 

mendukung terselenggaranya proses pendidikan vokasi secara optimal 

(A.4). 
 

B. Sasaran strategis dari tujuan kedua, yaitu “Mengembangkan penelitian yang 

memiliki relevansi dan kontribusi yang tinggi bagi ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan masyarakat” adalah sebagai berikut:  
1. Terwujudnya peningkatan produktifitas penelitian (B.1). 

 
2. Terwujudnya peningkatan relevansi penelitian terhadap pengembangan 

iptek dan kebutuhan masyarakat (B.2). 
 

3. Terbentuknya tata kelola penelitian yang profesional, transparan dan 
akuntabel (B.3). 

 
C. Sasaran strategis dari tujuan ketiga, yaitu “Menghasilkan pengabdian kepada 

masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan menunjang pembangunan 

nasional” adalah sebagai berikut: 
 

1. Terwujudnya peningkatan produktifitas dan relevansi pengabdian kepada 
masyarakat (C.1). 

 
D. Sasaran strategis dari tujuan keempat, yaitu “Meningkatkan kinerja dan citra 

institusi yang ditopang oleh manajemen perguruan tinggi yang profesional 

berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan peningkatan berkelanjutan” 

adalah sebagai berikut: 
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1. Terbangunnya sistem dan manajemen perguruan tinggi yang handal 
(D.1). 

 
2. Terwujudnya peningkatan budaya mutu dan efektifitas manajemen di 

seluruh unit organisasi (D.2). 
 

3. Terwujudnya peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait perkembangan 
dan keunggulan institusi (D.3). 

 
4. Tercapainya peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri untuk 

pengembangan kelembagaan dan tridharma perguran tinggi (D.4). 
 
 

PROGRAM UTAMA 
 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana disebutkan di 

atas, maka dirumuskanlah program-program utama dalam Renstra 2018-2022 

sebagai berikut: 

 

Tujuan Pertama 
 

Sasaran A.1. Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi 
 

dan budaya akademik. 
 

Program utama: 
 

1. Program peningkatan akreditasi dan kapasitas institusi dan program studi  
2. Program peningkatan mutu pembelajaran dan layanan akademik 

 

Sasaran A.2. Terwujudnya peningkatan mutu dan kuantitas sumber daya manusia 
 

yang professional dan handal. 
 

Program utama: 
 

1. Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga 
kependidikan melalui studi lanjut, pelatihan, magang dan sertifikasi 

 
2. Program peningkatan kesejahteraan dan penambahan jumlah dosen 

Sasaran A.3. Tercapainya peningkatan mutu dan relevansi kegiatan yang 

menunjang pembentukan mahasiswa yang kompeten, berkarakter dan berdaya 

saing tinggi. 
 

Program utama: 
 

1. Program peningkatan kemampuan akademik, kreatifitas dan penalaran 
mahasiswa  

2. Program pengembangan karakter, kepemimpinan, dan kepedulian sosial  
3. Program peningkatan kemampuan kewirausahaan  
4. Program pengembangan minat dan bakat  
5. Program peningkatan kesejahteraan 
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Sasaran A.4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas 

untuk mendukung terselenggaranya proses pendidikan vokasi secara optimal. 

Program utama: 
 

1. Program pemenuhan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana 
pembelajaran 

 
2. Program peningkatan ketersediaan buku/modul ajar dan koleksi 

perpustakaan 
 
 

Tujuan Kedua 
 

Sasaran B.1. 
 

Terwujudnya peningkatan produktifitas penelitian. 
 

Program utama: 
 

1. Program peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian 
Sasaran B.2. 

 
Terwujudnya peningkatan relevansi penelitian terhadap pengembangan iptek 
dan kebutuhan masyarakat.  
Program utama:  

1. Program peningkatan relevansi dan kontribusi penelitian  
2. Program peningkatan budaya dan keunggulan penelitian berbasis sains 

 

terapan 
 

Sasaran B.3. 
 

Terbentuknya tata kelola penelitian yang profesional, transparan dan akuntabel. 
 

Program utama: 
 

1.  Program peningkatan tata kelola penelitian 

 

Tujuan Ketiga 
 

Sasaran C. 
 

Terwujudnya peningkatan produktifitas pengabdian kepada masyarakat. 
 

Program utama: 
 

1. Program peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada 
masyarakat 

 

Tujuan Keempat 
 

Sasaran D.1. 
 

Terbangunnya sistem tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang handal. 
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Program utama: 
 

1. Program peningkatan tata kelola perguruan tinggi  
2. Program peningkatan layanan sistem informasi 

 
3. Program peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan 
 
 

Terwujudnya peningkatan budaya mutu dan efektifitas manajemen. 
 

Program utama: 
 

1. Program peningkatan kesadaran tentang urgensi budaya mutu  
2. Program  peningkatan  implementasi  budaya  mutu  dan  efektifitas 

 

manajemen 
 
 

Terwujudnya peningkatan sosialisasi dan publikasi kelembagaan. 
 

Program utama: 
 

1. Program peningkatan sosialisasi dan publikasi terkait perkembangan dan 
keunggulan institusi 

 

 

Tercapainya peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri untuk pengembangan 

kelembagaan dan tridharma perguran tinggi. Program utama: 

 

1. Program peningkatan mutu dan relevansi kerjasama dalam dan luar 
negeri  

2. Program pemanfaatan dan penguatan jaringan alumni 

 

INDIKATOR KINERJA 
 

Program-program utama sebagaimana dirumuskan di atas selanjutnya diukur 

pencapaiannya dengan menggunakan sejumlah indikator kinerja. Daftar lengkap 

indikator kinerja pencapaian sasaran dicantumkan dalam lampiran di bagian 

akhir. 
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LAMPIRAN. Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran 
 
 

A. Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran untuk Tujuan Pertama 
 

          SB = sangat baik 
           

    Base  
Target Capaian 

 
Standar penilaian  Program Indikator line   

       

    2017 2018 2019 2020 2021 2022  

 Sasaran A.1. Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi dan budaya akademik    
           

 1. Program a. Akreditasi Institusi (W) C C B B B B  

 peningkatan b. Persentase prodi terakreditasi minimal B (W) 60 87,5 78,9 78,9 89,5 95  
 akreditasi dan  (9/15) (14/16) (15/19) (15/19) (17/19) (19/20)  

 kapasitas institusi c. Jumlah prodi terakreditasi A 1 1 1 2 2 4  

 dan program studi d. Ranking PT Nasional (Cluster 2 Politeknik) (W) 19 15 15 15 14 14  

   e. Jumlah prodi DIII/DIV 15 16 19 19 19 20  

   f. Jumlah prodi Magister Terapan/Spesialis 1 0 0 0 0 0 1  

   g. Jumlah prodi penyelenggara program RPL 0 0 1 1 2 3  

   h. Frekuensi peninjauan kurikulum berbasis KKNI 0 4 4 4 4 4  
          

 2. Program a. Rata-rata IPK lulusan (W) 3,05 3,05 3,07 3,10 3,12 3,15 SB = IPK > 3,00 

 peningkatan mutu b. Persentase lulusan tepat waktu (W) 99,3 99,5 99,5 99,6 99,6 99,7  

 pembelajaran dan c. Persentase lulusan ber-sertifikat kompetensi 10 25 30 40 50 65  

 layanan akademik (W)        

   d. Persentase lulusan yang langsung bekerja 82 85 86 87 88,5 90  

   sesuai bidangnya (W)        

   e. Persentase lulusan dengan masa tunggu 6 60 61 62 63 64 65  

   bulan        

   f. Tingkat kesesuaian materi ajar dengan 4 4,2 4,3 4,4 4,5 4.6 Kuesioner skala 5 

   tuntutan dunia kerja        
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   g. Persentase kehadiran dosen dalam proses 90 91 92 93 94 95  

   pembelajaran        

   h. Persentase ketercapaian penyampaian materi 96,25 97 97,5 97,75 98 98.5  

   ajar        

   i. Indeks kepuasan mahasiswa (hasil umpan balik) 3 3,05 3,1 3,15 3,17 3,2 Kuesioner skala 5 

   j. Persentase mahasiswa dengan nilai TOEIC ≥ n/a 10 15 17 20 25  

   400 atau TOEFL ≥ 430        

   k. Rasio jumlah pendaftar dan diterima 5:1 5.5:1 6:1 6.5:1 7:1 8:1 SB = Rasio > 4 

 Sasaran A.2. Terwujudnya peningkatan mutu dan kuantitas sumber daya manusia yang professional dan handal   
           

 1. Program a. Persentase dosen berkualifikasi S3 (W) 3,9% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 5%  

 peningkatan b. Persentase dosen dengan jabatan lektorkepala 53.3 53.5 54 55 57 60 SB = Rasio > 50% 
 kualifikasi dan (W)        

 kompetensi dosen c. Persentase tenaga kependidikan dengan 40.37 34 50 55 60 65  

 dan tenaga sertifikat kompetensi (W)        

 kependidikan d. Jumlah dosen mengikuti pelatihan peningkatan 15 16 20 20 25 25  

 melalui studi kompetensi/magang        

 lanjut, pelatihan, e. Jumlah bantuan penelitian S3 (juta rupiah) 7,5 10 12,5 15 17,5 20  

 magang dan f. Jumlah dosen/tenaga kependidikan berprestasi n/a 1 2 2 3 3  

 sertifikasi tingkat regional/nasional        

 2. Program a. Persentase dosen bersertifikat pendidik (W) 89,4 90 91 93 95 96  

 peningkatan b. Persentase pembayaran insentif kelebihan n/a 60 80 100 100 100  

 kesejahteraan dan beban kerja dosen sesuai aturan        

 penambahan c. Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 1:16 1:17 1:18 1:20 1:21 1:22 SB = IPS: 27 < RMD ≤ 33 

 jumlah dosen  1:14 1:15 1:15 1:16 1:17 1:18 SB = Non-IPS: 17 < RMD 

          ≤ 23 

   d. Penambahan jumlah dosen 3 11 8 6 6 6  
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Sasaran A.3. Tercapainya peningkatan mutu dan relevansi kegiatan yang menunjang pembentukan mahasiswa yang 
kompeten, berkarakter dan berdaya saing tinggi  
1. Program a. Jumlah proposal PKM yang diupload ke 18 25 30 35 40 50 
peningkatan Simbelmawa       

kemampuan b. Jumlah proposal PKM yang mendapatkan hibah 2 5 7 9 12 14 
akademik, Dikti       

kreatifitas dan c. Jumlah kompetisi ilmiah yang diikuti 16 17 18 19 20 21 

penalaran mahasiswa       

 d. Jumlah mahasiswa berprestasi di bidang ilmiah 15 18 20 22 24 26 

 tingkat regional/nasional       

 e. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi 10 50 70 80 85 100 

2. Program a. Pelatihan pengembangan karakter dan n/a 2 2 2 2 2 
pengembangan kerohanian       

karakter, b. Pelatihan pengembangan kepemimpinan n/a 1 1 2 2 3 
kepemimpinan, mahasiswa       

dan kepedulian c. Pelatihan pengembangan kepedulian sosial n/a 2 2 3 3 4 
sosial mahasiswa        

3. Program a. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha (W) 20 25 30 35 40 45 

peningkatan b. Jumlah kegiatan untuk menumbuhkembangkan 15 16 17 18 19 21 
kemampuan jiwa kewirausahaan       

kewirausahaan c. Jumlah proposal PMW yang didanai Dikti n/a 15 17 19 21 25 

mahasiswa d. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi 25 30 40 50 65 80 

 kewirausahaan       

 e. Jumlah alumni yang berwirausaha 30 35 40 45 50 55 

 f. Terbentuknya inkubator wirausaha/koperasi 0 0 0 0 1 1 

 mahasiswa       

4. Program a. Persentase mahasiswa yang aktif dalam       

pengembangan organisasi kemahasiswaan (Ormawa)       
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 minat dan bakat b. Jumlah mahasiswa berprestasi di bidang minat 70 75 88 100 125  140 SB = tingkat 

 mahasiswa dan bakat        internasional, dstnya 

 5. Program a. Persentase mahasiswa penerima beasiswa 22,6 23 24 25 26  27,5  
 

peningkatan 
         

 b. Jumlah instansi/lembaga pemberi beasiswa 8 8 9 9 10  12  
 kesejahteraan          

 mahasiswa          
 Sasaran A.4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas untuk mendukung terselenggaranya   
            

 proses pendidikan vokasi secara optimal         

 1. Program a. Persentase ketersediaan ruang kelas n/a 100 100 100 100  100  

 pemenuhan dan perkuliahan         

 peningkatan mutu b. Persentase ketersediaan sarana pendukung di 80 100 100 100 100  100  

 sarana dan ruang kelas (LCD, AC, dll)         

 prasarana c. Rasio penggunaan peralatan praktikum 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4  1:4  

 pembelajaran terhadap jumlah mahasiswa         

   d. Persentase ketersediaan alat/modul praktikum 90 90,5 91 91,5 92  92,5  

   terhadap matakuliah praktikum         

   e. Persentase laboratorium yang melaksanakan n/a 50 70 80 90  100  

   penjaminan mutu         

   f. Jumlah laboratorium berstandar industri 0 0 0 0 0  1  

   (teaching factory)         

   g. Persentase tingkat kesiapan penggunaan e- n/a 100 100 100 100  100  

   learning         

   h. Jumlah prodi yang memanfaatkan e-learning n/a 3 5 7 10  15  

   dalam proses pembelajaran         

   i. Kapasitas bandwidth per mahasiswa (Kbps) 20 25 27 30 33  35  

   j. Indeks kepuasan terhadap sarana/prasarana n/a 3 3.1 3.25 3.5  4 Kuesioner skala 5 

   kampus         

   k. Perluasan lahan kampus 0 0 0 0 0  20 ha  
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2. Program a. Rasio kecukupan buku teks tiap mata kuliah 62,75 65 67,50 70 80 85  

peningkatan b. Persentase ketersediaan modul praktikum n/a 70 80 100 100 100  

ketersediaan sesuai kebutuhan perkuliahan        

buku/modul ajar c. Persentase ketersediaan pustaka secara online 70 71 72 73 74 75  

dan koleksi d. Langganan jurnal elektronik berbayar 0 2 5 8 10 12  

perpustakaan e. Persentase tingkat kesiapan penggunaan e- 0 100 100 100 100 100  

 library        

 f. Jumlah komputer untuk akses bahan pustaka 0 5 5 5 10 10  

 digital        
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B.  Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran untuk Tujuan Kedua 

 

    Base  
Target Capaian 

  
 Program Indikator line   Standar penilaian       

    2017 2018 2019 2020 2021 2022  

 Sasaran B.1. Terwujudnya peningkatan produktifitas penelitian        
           

 1. Program a. Jumlah publikasi pada jurnal internasional 1 2 2 3 4 5  

 peningkatan terindeks (W)        

 kualitas dan b. Jumlah artikel pada konferensi internasional 2 2 2 3 4 5  

 kuantitas terindeks        

 penelitian c. Jumlah artikel pada konferensi internasional 4 6 8 10 12 14  

   d. Jumlah publikasi pada jurnal nasional 2 2 2 3 4 5  

   terakreditasi (W)        

   e. Jumlah HKI yang didaftarkan (W) 0 1 3 5 7 10  

   f. Jumlah publikasi pada jurnal nasional (ber- 60 65 70 75 80 90  

   ISSN)        

   g. Jumlah artikel pada seminar nasional 45 50 55 60 65 70  

   h. Jumlah buku ajar baru ber-ISBN 6 7 8 9 10 11  

   i. Jumlah judul penelitian yang mendapatkan 15 6 5 7 10 12  

   hibah Dikti        

   j. Jumlah anggaran penelitian (juta rupiah) 63 400 450 500 550 600 SB = > Rp 2 juta per 

          dosen /tahun 

   k. Jumlah anggaran insentif publikasi dan 81 125 150 175 200 250  

   diseminasi ilmiah (juta rupiah)        

   l. Persentase partisipasi dosen dalam penelitian n/a 80 85 90 95 100  

   m. Jumlah penelitian yang melibatkan 9 10 11 12 13 14  

   mahasiswa        
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Sasaran B.2. Terwujudnya peningkatan relevansi penelitian terhadap pengembangan iptek dan kebutuhan masyarakat 
 

 1. Program a. Jumlah sitasi karya ilmiah (W) 21 30 35 40 45 50 

 peningkatan b. Jumlah penelitian yang di-manfaatkan 1 1 1 2 2 3 

 relevansi dan masyarakat (W)       

 kontribusi c. Jumlah jurnali lmiah yang terakreditasi 0 0 0 0 1 2 

 penelitian d. Penyelenggaraan forum ilmiah nasional 2 2 2 2 2 3 

   e. Penyelenggaraan forum ilmiah internasional 0 0 0 0 0 1 

 2. Program a. Jumlah prototipe R&D (W) 8 5 5 7 8 10 

 peningkatan b. Jumlah prototipe industri 0 0 0 0 0 1 

 budaya dan c. Jumlah produk inovasi 0 0 0 0 0 1 

 keunggulan d. Jumlah riset unggulan berbasis keunggulan PT 0 0 0 1 2 2 
 penelitian terapan        

 Sasaran B.3. Terbentuknya tata kelola penelitian yang profesional, transparan dan akuntabel    
          

 1. Program a. Persentase penerapan standar mutu penelitian 50 75 85 100 100 100 

 peningkatan tata b. Jumlah pelatihan peningkatan SDM di bidang 3 4 4 5 5 5 

 kelola penelitian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat       
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C.  Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran untuk Tujuan 3 
 

    Base   
Target Capaian 

  
 Program Indikator line    Standar penilaian        

    2017  2018 2019 2020 2021 2022  

 Sasaran C. Terwujudnya peningkatan produktifitas pengabdian kepada masyarakat       
            

 1. Program a. Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat 2  2 4 6 8 10  

 peningkatan yang mendapatkan hibah Dikti         

 kualitas dan b. Jumlah publikasi pengabdian kepada 2  2 5 7 9 11  

 kuantitas masyarakat         

 pengabdian c. Jumlah pendanaan untuk pengabdian kepada 112  400 450 500 550 600  

 kepada masyarakat masyarakat (juta rupiah)         

   d. Persentase partisipasi dosen dalam pengabdian n/a  80 85 90 95 100  

   kepada masyarakat         

   e. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang n/a  16 19 19 19 20  

   melibatkan mahasiswa         
 

 

D. Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran untuk Tujuan 4 

 

    Base  
Target Capaian 

  
 Program Indikator line   Standar penilaian       

    2017 2018 2019 2020 2021 2022  

 Sasaran D.1. Terbangunnya sistem tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang handal     
           

 1. Program a. Integrasi rencana strategis dan RKAKL di n/a 75 90 100 100 100  

 peningkatan tata institusi        

 kelola perguruan b. Ketersediaan rencana strategis dan rencana n/a 50 80 90 100 100  

 tinggi operasional prodi        
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   c. Ketersediaan rencana kerja dan RKAKL di unit n/a 50 80 90 100 100  

   kerja        

   d. Persentase penerapan pedoman dan standar 50 75 85 100 100 100  

   mutu pada unit kerja        

   e. Persentase pelaksanaan audit mutu internal 50 75 100 100 100 100  

 2. Program a. Pengembangan sistem informasi (jumlah n/a 3 5 8 9 10  

 peningkatan modul)        

 layanan sistem b. Update informasi/ pengumuman dari setiap n/a 3 3 2 1 1  

 informasi unit kerja (hari)        

 3. Program a. Frekuensi reviu laporan keuangan, daya serap 7 7 7 7 7 7  

 peningkatan dan RKAKL        

 transparansi dan b. Frekuensi monitoring rutin dan tindak lanjut 11 12 13 13 14 14  

 akuntabilitas c. Persentase daya serap anggaran institusi dan n/a 96.5 96.75 97 97.25 97.5  

 pengelolaan unit kerja        

 keuangan d. Persentase akurasi output kerja SPI dengan n/a 80 82.5 85 87.5 90  

   Irjen/BPK        

 Sasaran D.2. Terwujudnya peningkatan budaya mutu dan efektifitas manajemen       
           

 1. Program a. Jumlah staf yang mengikuti pelatihan n/a 50 50 75 100 100  

 peningkatan peningkatan budaya mutu organisasi        
 

kesadaran tentang 
        

 b. Persentase pemahaman sivitas akademika n/a 75 80 90 100 100  
 

urgensi budaya 
 

 terhadap visi, misi dan tujuan institusi        
 

mutu 
       

         

 2. Program a. Persentase ketersediaan SOP yang diperlukan n/a 40 65 90 100 100  

 peningkatan oleh setiap unit kerja        

 implementasi b. Implementasi SOP pada setiap unit kerja n/a 40 65 90 100 100  

 budaya mutu dan c. Indeks kepuasan pengguna terhadap layanan n/a 3.5 3.75 4 4.5 4.5 Kuesioner skala 5 
 efektifitas tiap unit kerja        

 manajemen d. Jenis penghargaan kepada dosen, tenaga n/a 4 6 10 12 15  

   kependidikan, unit kerja, dan mahasiswa        
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Sasaran D.3. Terwujudnya peningkatan sosialisasi dan publikasi kelembagaan 
 

1. Program 
peningkatan 
sosialisasi dan 
publikasi terkait 
perkembangan dan 
keunggulan 
institusi 

 
 

a. Update berita/informasi pada website Poliban 1 2 3 4 5 6 

(berita/minggu)       

b. Keikutsertaan pada pameran (expo) tingkat 1 1 2 3 4 4 
lokal/nasional       

c. Kegiatan promosi ke sekolah untuk rekrutmen 2 3 3 4 5 5 
calon mahasiswa berkualitas       

d. Kegiatan promosi ke dunia usaha/industri n/a 2 2 3 3 4 
untuk menjajaki kerjasama dan penyaluran       

lulusan         
Sasaran D.4. Tercapainya peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri untuk pengembangan kelembagaan dan 
tridharma perguran tinggi  
1. Program a. Jumlah implementasi kerjasama di bidang 6 7 8 9 10 11 
peningkatan mutu pendidikan/pelatihan       

dan relevansi b. Jumlah implementasi kerjasama di bidang n/a 1 1 1 2 2 
kerjasama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat       

dan luar negeri c. Jumlah penyelenggaraan pameran ilmiah n/a 1 1 1 2 2 

 (expo) dengan pihak eksternal       

 d. Jumlah kerjasama internasional yang dimiliki 1 1 1 2 2 3 

 e. Jumlah perusahaan yang memberikan info 10 15 20 25 30 35 

 rekrutmen dalam 1 tahun       

2. Program a. Jumlah prodi yang mengembangkan sistem 15 15 15 15 16 16 
pemanfaatan dan tracing alumni       

penguatan jaringan b. Jumlah prodi yang melibatkan alumni dalam 15 15 15 15 16 16 
alumni pengembangan prodi       
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