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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan
Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Negeri 
Ujung Pandang dalam kurun waktu 5 (lima) 
tahun diperlukan suatu panduan yang 
memuat sasaran dan capaian serta tolak ukur 
keberhasilan yang tertuang dalam suatu 
Rencana Strategis;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Senat 
Nomor T/017/PL10.l/TP.00.00/2021 perihal 
Berita Acara Rapat Pleno tentang Pengesahan 
Rencana Strategis Politeknik Negeri Ujung 
Pandang Tahun 2021-2025;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung 
Pandang tentang Rencana Strategis Politeknik 
Negeri Ujung Pandang Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 
tentang Standar Nasional Pendidikan;

http://www.poliupg.ac.id
mailto:pnup@poliupg.ac.id


5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik 
Negeri Ujung Pandang;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebududayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 113/0/2004 tentang Statuta Politeknik 
Negeri Ujung Pandang;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor
660/M/KPT.KP/2018 tanggal 19 Oktober 
2018 tentang Pengangkatan Direktur 
Politeknik Negeri Ujung Pandang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
UJUNG PANDANG TENTANG RENCANA
STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI UJUNG
PANDANG TAHUN 2021-2025.

BAB 1
KONDISI UMUM

Kondisi umum dalam peraturan ini meliputi:
1. Revolusi Industri dalam Pendidikan Politeknik.
2. Kewajiban Merdeka Belajar.
3. Kondisi Internal



Pasal 1
Politeknik negeri Ujung Pandang sebagai bagian 
integral pendidikan vokasi di Indonesia, semakin 
dituntut perannya dalam menghadapi era revolusi 
industri 4.0.

Pasal 2
Kebijakan Merdeka Belajar : Kampus Merdeka. Isu 
utama yang berkembang dan perlu diadoopsi saat 
ini adalah kebijakan Merdeka Belajar : Kampus 
Merdeka yang meliputi :

a) Pembukaan program studi baru;
b) Sistem akreditasi perguruan tinggi;
c) Perguruan tinggi badan hukum;
d) Hak belajar 3 (tiga) semester diluar kampus.

Pasal 3
Kondisi Internal Politeknik Negeri Ujung Pandang 
terus bertransformasi menjadi pendidikan vokasi 
yang mandiri dengan mengadopsi dan mengadaptasi 
berbagai regulasi dan kebijakan yang sejalan 
dengan visi dan misi Politeknik Negeri Ujung 
Pandang yang meliputi :

a) Pendidikan dan pengajaran;
b) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(PkM).

Pasal 4
Potensi dan permasalahan meliputi bidang 
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan
kepemimpinan dan tata kelola tridharma.

Pasal 5
Parameter input, proses dan output proses belajar 
mengajar serta tata kelola dengan menggunakan 
analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan (strenghi), 
kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan 
ancaman (threat).



BAB II
VISI, MISI, TUJUAN 

DAN SASARAN

Pasal 6
Visi Politeknik Negeri Ujung Pandang “Menjadi 
Perguruan Tinggi Vokasi yang Unggul di Indonesia 
dan Mampu Bersaing secara Global’.

Pasal 7
Misi Politeknik Negeri Ujung Pandang mengacu 
kepada tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri 
Ujung Pandang dan hasil evaluasi kondisi internal 
dan eksternal. Misi Politeknik Negeri Ujung Pandang 
adalah :

a) Perwujudan kampus dengan ciri khas yang 
menarik dan lingkungan yang kondusif;

b) Penerapan pelayanan prima dan tata pamong 
dan kelola yang baik dan produktif (good and 
coorporate govemance) ;

c) Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi yang 
menghasilkan lulusan kompetitif dan berakhlak 
mulia serta berjiwa kewirau sahaan;

d) Menjadi pusat penelitian terapan dan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
berkontribusi signifikan terhadap kebijakan 
pemerintah, pengembangan industri dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8
Tujuan strategis Politeknik Negeri Ujung Pandang
dikaitkan dengan misinya ditetapkan berikut in i :
a) Mewujudkan kampus yang memiliki ciri khas 

menarik dan lingkungan yang kondusif;
b) Mewujudkan pelayan prima dan tata pamong 

dan kelola yang baik dan produktif;
c) Mengembangkan kegiatan pendidikan, 

pengajaran dan pelatihan secara dmamis dan 
inovatif yang menghasilkan lulusan kompetitif 
dan berjiwa kewirau sahaan;



d) Mewujudkan hilirisasi penelitian terapan dan 
pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang 
berkontribusi signifikan kepada kebijakan 
pemerintah, pengembangan industri dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9
Sasaran strategis Politeknik Negeri Ujung 
Pandang merupakan ukuran pencapaian dari 
tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome 
dari semua program yang telah ditetapkan yang 
meliputi :
a) Terwujudnya kampus yang memiliki ciri khas 

menarik dan lingkungan yang kondusif;
b) Terwujudnya pelayan prima dan tata pamong 

dan kelola yang baik dan produktif (good and 
coorporate govermance);

c) Berkembangnya kegiatan pendidikan, 
pengajaran dan pelatihan secara dinamis dan 
inovatif yang menghasilkan lulusan kompetitif 
dan beijiwa kewirausahaan;

d) Terwujudnya hilirisasi penelitian terapan dan 
pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang 
berkontribusi signifikan kepada kebijakan 
pemerintah, pengembangan industri dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI 

DAN KELEMBAGAAN

Pasal 10
Politeknik Negeri Ujung Pandang menetapkan arah 
kebijakan dan strategi yang akan menjadi landasan 
perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan 
selama periode 2021-2025.



BAB IV
PROGRAM, TARGET KINERJA, DAN KERANGKA 

PENDANAAN

Pasal 11
Program yang dituangkan dalam renstra ini akan 
menjadi acuan dasar untuk pelaksanaan secara 
sistematis dan berkesinambungan selama kurun 
waktu lima tahun kedepan.

Pasal 12
Indikator Kienerja Utama (IKU) dikelompokkan 
berdasarkan program utama yang telah ditetapkan 
untuk melihat tingkat keberhasilan, perlu 
direncanakan target kinerja sebagai barometer yang 
dapat terukur yang disebut Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis.

Pasal 13
Terlaksananya program dan target harus didukung 
oleh adanya sumber dana yang cukup dan 
proporsional, Politeknik Negeri Ujung Pandang 
sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi 
mendapatkan dana dari pemerintah pusat yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) sebagai sumber utama, Uang Kuliah 
Tunggal (UKT) serta kerjasama industri, masyarakat 
dan pemerintah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14
Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Ujung 
Pandang 2021-2025 ini akan menjadi acuan utama 
dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 
dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga akan 
lebih terarah dan terencana dalam mencapai 
sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien 
dalam pelaksanaannya, baik ditinjau dari aspek



pengelolaan, sumber pembiayaan maupun 
percepatan waktu realisasinya.

Pasal 15
Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang 
tentang Rencana Strategis Politeknik Negeri Ujung 
Pandang Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 16
Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang 
ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 2S F'ebruari 2021

DIREKTUR POLITEKNIK 
NEGERI UJUNG PANDANG,
jr ; „ ____

-4MUHAMMAD an sh a r  
fNIP 196008171989031002

Tembusan:
1. Sekretaris Senat
2. Para Wakil Direktur
3. Para Ketua Jurusan
4. Para Koordinator Program Studi
5. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
6. Kepala Subbagian Akademik
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1 Kondisi Umum 

1.1.1 Revolusi Industri 4.0 dalam Pendidikan Politeknik 

 

Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagai 

bagian integral pendidikan vokasi di Indonesia 

semakin dituntut perannya dalam menghadapi era 

revolusi industri 4.0.  Peran untuk memberi 

kontribusi dalam  memacu pertumbuhan ekonomi 

yang didasarkan pada sumber daya yang 

berkualitas.  

Pesatnya perkembangan teknologi era revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh 

terhadap karakteristik pekerjaan yang ada saat ini, dimana keterampilan dan kompetensi 

menjadi hal pokok yang perlu diperhatikan. Karena di era revolusi industri 4.0 integrasi 

pemanfaatan teknologi dan internet yang begitu canggih dan masif juga sangat 

mempengaruhi adanya perubahan perilaku dunia usaha dan dunia industri, perilaku 

masyarakat dan konsumen pada umumnya. 

Karakteristik di era revolusi industri tersebut meliputi digitalisasi, optimalisasi dan 

kustomisasi produksi, otomasi dan adaptasi, interaksi antara manusia dengan mesin, nilai 

tambah sektor jasa dan bisnis, komunikasi dan pertukaran data secara otomatis, serta 

penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, dunia pendidikan dan industri harus 

mampu mengembangkan strategi transformasi industri dengan mempertimbangkan sektor 

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya. 

Revolusi Industri 4.0 mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan 

berhubungan satu dengan yang lain. Perubahan yang singnifikan pada bidang teknologi, 

namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal ini juga 

mempengaruhi sumber daya manusia (SDM), karena sdm adalah salah satu faktor 

keberhasilan dari peran industri 4.0. 

Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, sedikitnya ada tiga hal yang perlu 

diperhatikan semua pihak. Pertama adalah kualitas, yaitu upaya menghasilkan SDM yang 

berkualitas agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berbasis teknologi 

digital.  Kedua, adalah masalah kuantitas, yaitu menghasilkan jumlah SDM yang 

berkualitas, kompeten dan sesuai kebutuhan industri. Ketiga, adalah masalah distribusi 

SDM berkualitas yang masih belum merata. 
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Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting terutama karena 

Indonesia masih kurang, apalagi memanfaatkan teknologi terbaru. Kecangihan teknologi 

tidak bisa dinegosiasikan dalam kehidupan bermasyarakat, apa lagi dalam dunia usaha, dan 

perlu disikapi secara matang dan tepat sasaran. Karena pentingnya untuk menyiapkan SDM 

untuk punya bakat dan ketrampilan.  

Menurut Muhammad Nasir (2018), lima elemen penting yang harus menjadi 

perhatian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa di era Revolusi 

Industri 4.0, yaitu: 

1. Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti 
penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa 
dalam hal data Information Technology (IT), Operational Technology (OT), 
Internet of Things (IoT), dan Big Data Analitic, mengintegrasikan objek fisik, 
digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif 
dan terampil terutama dalam aspek data literacy, technological literacy and human 
literacy. 

2. Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif 
terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan 
program studi yang dibutuhkan. Selain itu, mulai diupayakannya program Cyber 
Campus, seperti sistem perkuliahan distance learning, sehingga mengurangi 
intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. Cyber Campus ini nantinya diharapkan 
menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan 
tinggi yang berkualitas. 

3. Persiapan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti serta perekayasa 
yang responsive, adaptif dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selain 
itu, peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, 
dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan 
inovasi. 

4. Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung Revolusi Industri 4.0 
dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 
riset dan pengembangan di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, LPNK, Industri, 
dan Masyarakat. 

5. Terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas 
industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi. 
(dikutip dari laman: https://www.ristekdikti.go.id/kabar/pengembangan-iptek-dan-
pendidikan-tinggi-di-era-revolusi-industri-4-0-2/) 

 
 Dosen dalam kiprahnya menjadi instrumen penting dalam mengamalkan tridarma 

perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta 

pengabdian masyarakat. Dosen harus kembali ke jati dirinya yang mampu menjadi Agent of 

Change, Agen Of Analisys dan Agen of Control supaya makasimal dalam mencapai cita-cita 

bangsa yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta 

memerdekakan rakyat Indonesia dari segala hal dalam kehidupan. 

 Tantangan revolusi industri 4.0 harus direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh 

pemangku kepentingan, agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah 

persaingan. Untuk itu Politeknik Negeri Ujung Pandang wajib merumuskan kebijakan 
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strategis dalam berbagai aspek mulai dari kelembagaan, bidang studi, kurikulum, sumber 

daya, pengembangan cyber campus, riset dan pengembangan hingga inovasi. 

 

1.1.2 Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka 

 

 Isu utama yang berkembang dan perlu diadopsi saat ini adalah kebijakan “Merdeka 

Belajar: Kampus Merdeka”. Merdeka Belajar mengandung makna bahwa  perguruan tinggi 

diberi otonomi untuk melakukan perubahan paradigma pendidikan dengan kultur 

pembelajaran yang inovatif. Kebijakan “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” mendorong 

proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Hal ini 

bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.  

 Ada empat pokok kebijakan baru yang dicanangkan Kemendikbud  (2020) dalam 

konteks mempercepat peningkatan kualitas perguruan tinggi pada umumnya dan 

pendidikan politeknik pada khususnya. Keempat kebijakan yang dimaksud, yakni: 

pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi badan 

hukum, dan hak belajar tiga semester di luar kampus. 

Pembukaan Program Studi Baru 

Untuk mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan 

industri, perguruan tinggi harus adaptif. Pemerintah mendorong kemudahan membuka 

program studi sesuai dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dan kebutuhan lapangan 

pekerjaan. Kemudahan diberikan kepada Institusi dengan akreditasi A dan B karena sudah 

membuktikan kualitas dan reputasinya dalam mengelola institusi. Namun, pembukaan 

prodi tersebut harus disertai syarat kerja sama dengan mitra prodi. Di luar itu, pemerintah 

mempermudah persyaratan pembukaan prodi. Pihak kampus perlu mencari mitra yang 

dapat berkolaborasi dalam pembuatan kurikulum, menyediakan praktik kerja (magang) dan 

penyerapan lapangan kerja dalam bentuk penempatan kerja setelah lulus (untuk sebagian 

lulusan dari prodi tersebut). Mitra prodi dapat berasal dari dunia usaha dan industri, BUMN 

dan BUMD, sektor nirlaba (non-profit), organisasi multilateral, dan mitra lain yang relevan 

dan bereputasi.  

Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi 

 Akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama 5 tahun dan 

akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan Tinggi yang terakreditasi B atau C dapat 

mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela. Peninjauan kembali akreditasi 

akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu, misalnya: 

1. Adanya pengaduan masyarakat (disertai dengan bukti yang konkret), 
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2. Jumlah pendaftar dan lulusan dari PT/prodi tersebut menurun secara drastis lima 

tahun berturut-turut. 

Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi 

internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui Keputusan 

Menteri. Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah 

mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. 

Sedangkan bagi prodi baru,   otomatis akan mendapatkan akreditasi C sembari prodi baru 

diajukan oleh perguruan tingginya (syarat akreditasi A atau B)  ke pihak BAN-PT. 

Perguruan Tinggi Badan Hukum 

 Salah satu arah kebijakan baru yang saat ini dikembangkan Kemendikbud (2020) 

adalah dipermudahnya persyaratan PTN satker dan BLU untuk menjadi PTN- BH. Dimana 

garis kebijakan sebelumnya, mengharuskan PTN harus mendapat akreditasi A sebelum 

menjadi PTN-BH. PTN dapat mengajukan permohonan menjadi PTN-BH kapanpun, 

apabila sudah merasa siap. Pemerintah membantu dengan mempermudah syarat 

administrasinya tanpa terikat status akreditasi perguruan tinggi tersebut. Kemendibud akan 

mengharmonisasi peraturan baru dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal tata 

kelola keuangan. 

Hak Belajar Tiga Semester di Luar Kampus 

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela 

(dapat diambil atau tidak): 

1. Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 

40 SKS), 

2. Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama 

sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS). 

 Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester 

dari total semester yang harus dijalankan. 

Perubahan definisi SKS: 

1. Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”. 

2. Definisi “kegiatan”: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, 

proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah 

terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen 

ditentukan oleh PT) 

3. Daftar “kegiatan”yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester di atas) 

dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang 

disetujui oleh rektor/direktur. 
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1.1.3 Kondisi Internal  
 

Politeknik Negeri Ujung Pandang terus bertransformasi menjadi pendidikan vokasi 

yang mandiri dengan mengadopsi dan mengadapatasi  berbagai regulasi dan kebijakan yang 

sejalan dengan visi misi PNUP. Seperti diketahui, bahwa PNUP sebelumnya merupakan 

bagian dari Universitas Hasanuddin dengan nama Politeknik Universitas Hasanuddin yang 

didirikan pada Tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi Nomor 80/Dikti/Kep/1985, tentang Pendirian Politeknik Universitas Hasanuddin. 

Politeknik Universitas Hasanuddin kemudian menjadi institusi mandiri, berpisah dari 

Universitas Hasanuddin, dan selanjutnya bernama ‘Politeknik Negeri Ujung Pandang’ 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 082/O/1997 

tentang Kemandirian Politeknik Negeri Ujung Pandang. 

Operasional pendidikan PNUP kemudian dilaksanakan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 328/O/1997 tentang Statuta 

Politeknik Negeri Ujung Pandang. Statuta ini kemudian mengalami beberapa perbaikan dan 

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/O/2004 dan 

digunakan sebagai aturan dasar operasional Politeknik Negeri Ujung Pandang hingga saat 

ini. 

 Politeknik Negeri Ujung Pandang (2020) mengelola 6 (enam jurusan) dan (25) dua 

puluh lima program studi dengan rincian strata D3 sebanyak 13 (tiga belas) program studi 

dan strata S1 terapan sebanyak 12 (dua belas) program studi. Dua program studi dengan 

nilai akreditasi A, 19 (sembilan belas) prodi dengan nilai akreditasi B, dan 4 (empat) prodi 

dengan nilai akreditasi minimum (C). 

  
a. Pendidikan dan Pengajaran 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
Grafik 1  Keketatan Persaingan Calon Mahasiswa Baru Baru 

(Sumber data: Subbag. Akademik, 2019). 
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 Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran dapat dilihat dari sisi input, 

proses, dan output. Dari sisi input, perekrutan mahasiswa telah dilakukan sesuai peraturan 

yang berlaku, dengan tetap mengutamakan kualitas akademik calon mahasiswa baru. 

Tingginya minat calon mahasiswa dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat 

pada grafik 1, dimana persentase tingkat persaingan dalam kurun waktu tersebut cenderung 

meningkat.  Data persentase keketatan persaingan pada tahun 2015 sebesar 9,88% ( 1 : 10 ) 

dan pada tahun 2019 persentase keketatan persaingan sudah menjadi 11,75% (1 : 12). Rata-

rata kenaikan keketatan pertahunnya sebesar 6,03%. 

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi kenaikan persentase keketatan 

persaingan sebesar 1,87%.  Dengan demikian PNUP akan selalu berharap mendapatkan 

kualitas input mahasiswa yang lebih baik seiring dengan meningkatnya  persentase 

keketatan persaingan tersebut. 

 Pimpinan PNUP juga telah mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan untuk 

kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Data tiga tahun terakhir ditunjukkan pada grafik 2.  

Terlihat pada grafik 2, bahwa terjadi tren kenaikan anggaran pada kegiatan mahasiswa 

baru. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, rata-rata kenaikan anggaran per tahunnya 

sebesar 15,43%.  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Grafik 2  Alokasi Anggaran Penerimaan Mahasiswa Baru 
                        (Sumber data: Subbag. Program & Penganggaran, 2019) 

 

 Hal utama yang dilakukan dalam konteks peningkatan kualitas input 

adalah mengembangkan mekanisme penjaringan mahasiswa baru melalui 

peningkatan akses kesetaraan gender dan membuka kesempatan yang sama bagi 

calon mahasiswa yang secara ekonomi kurang beruntung dengan tetap 

memperhatikan potensi akademik.  Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, 

yaitu:  

1. Mengembangkan program untuk mendukung kesetaraan gender. 
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2. Meningkatkan daya tampung melalui program-program inovatif seperti 

pelatihan singkat berjenjang,   pola distance learning atau e-learning  dan 

metode-metode pembelajaran lain yang fleksibel atau mengembangkan 

program  multy-entry multy-exit system (MEME). Dengan sistem MEME mahasiswa 

dapat melakukan penyetaraan penidikan non formal melalui pelatihan-pelatihan yang 

telah dilalui untuk memperoleh sertifikasi kompetensi kapan saja tanpa harus 

menunggu lulus terlebih dahulu. 

  

   

Grafik 3   Anggaran Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu 
Akademik (Sumber data: Subbag. Program & Penganggaran, 2019). 

 

 Dalam konteks sisi proses belajar mengajar, sangat ditentukan keberhasilannya oleh 

relevansi kurikulum yang digunakan, sumber daya manusia yang terlibat (dosen, diktendik, 

staf pendukung), serta prasarana dan sarana pembelajaran yang digunakan. Relevansi 

kurikulum diperbaharui (revisi mayor) setiap empat tahun sekali untuk program diploma 

tiga dan lima tahun sekali untuk program diploma empat. Perubahan minor pada kurikulum 

tersebut dilakukan setiap tahunnya pada semua program diploma.  Terkait dengan 

peningkatan relevansi kurikulum dan turunannya, maka pimpinan PNUP telah mengalokasi 

anggaran pembiayaannya dalam suatu mata anggaran “ pengembangan kurikulum, 

akreditasi, dan mutu akademik”, seperti terlihat pada grafik 3.  

 Terlihat pada grafik 3, bahwa terjadi tren kenaikan anggaran pada kegiatan tersebut. 

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, rata-rata kenaikan anggaran per tahunnya sebesar 

25,43%. Dengan demikian PNUP akan selalu berharap mendapatkan kualitas proses belajar 

mengajar yang lebih baik seiring dengan meningkatnya  anggaran pengembangan 

kurikulum, akreditasi, dan mutu akademik tersebut. 
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   Peningkatan kualitas sisi proses belajar mengajar yang produktif perlu dibarengi 

dengan upaya memetakan dan menjalankan  strategi utama peningkatan mutu dan relevansi 

program studi. Beberapa strategi yang bisa dilakukan, yakni: 

1. Melakukan kolaborasi dengan industri dan asosiasi profesi untuk menentukan standar 

kompetensi di bidang profesi terkait; 

2. Menyempurnakan kurikulum termasuk perangkatnya seperti bahan ajar dan instrumen 

penilaian berdasarkan standar kompetensi di bidang profesi terkait; 

3. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan peralatan sesuai dengan tuntutan 

kurikulum serta penerapan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan; 

4.  Meningkatkan mutu dosen melalui program-program kerjasama dengan perguruan 

tinggi nasional dan internasional serta program kerjasama dengan industri; 

5.  Meningkatkan jumlah lulusan yang tersertifikasi di bidang yang terkait dengan 

unggulan teknologi yang dibangun; 

6. Meningkatkan kolaborasi antar program studi terkait untuk membentuk dan 

mengembangkan pusat unggulan teknologi melalui kemitraan dengan industri 

dan  meningkatkan jenjang pendidikan di PNUP melalui pengembangan program 

magister terapan. 

Grafik 4  Jumlah dan Persentase Dosen Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan 
Fungsional (Sumber data: Subbag. Kepegawaian, 2019) 

 
 Sumber daya manusia, khususnya dosen, memainkan peran sentral dalam 

kegiatan proses belajar mengajar. Dosenlah yang lebih dominan berinteraksi dengan 

mahasiswa, baik dalam pembelajaran teori maupun praktik. Terlihat pada grafik 4, 

bahwa proporsi persentase dosen  yang berpendidikan S2  sebesar 79,26% dan S3 
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sebesar 19,81%, masih perlu  direduksi lagi sehingga gap antara dosen yang 

berpendidikan S2 dan S3 akan semakin kecil. Namun dari persentase proporsi angka  

tersebut mengindikasikan, bahwa proses belajar mengajar di PNUP sudah memenuhi 

syarat dukungan sumber daya manusia yang memadai. 

 Dalam konteks pengganggaran penjaminan mutu sumber daya manusia di 

PNUP, pimpinan telah mengalokasikan anggaran yang terkait dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, seperti terlihat pada grafik 5. Pada grafik tersebut, 

terlihat tren peningkatan anggaran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dengan rata-

rata kenaikan 3,83%.  

 
 

 
        

 
 

 
 

 

Grafik 5 Anggaran Penjaminan Mutu Sumber Daya Manusia (Sumber data: 
Subbag. Program dan Penganggaran, 2019) 

 

 Selain faktor kurikulum dan sumber daya manusia, peranan ketersediaan 

prasarana dan sarana pembelajaran modern dalam proses belajar mengajar sangat 

penting diperhatikan. Apalagi saat ini, abad 21 yang ditandai dengan era revolusi 

teknologi 4.0 menuntut PNUP senantiasa tanggap dalam konteks mengadopsi dan 

mengadaptasi terhadap timbulnya fenomena disrupsi teknologi tersebut.  

 Sebagai gambaran umum dari kondisi di atas, pimpinan PNUP telah 

mengalokasi anggaran yang terkait dengan peningkatan prasarana dan sarana 

pembelajaran, seperti terlihat pada grafik 6. Terlihat pada grafik tersebut, terjadi tren 

peningkatan anggaran prasarana dan sarana pembelajaran dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir dengan kenaikan rata-rata sebesar 17,20% (DIPA DIKTI) dan 50,28% (DIPA 

PNUP). Dalam kurun waktu lima tahun akan datang, kenaikan rata-rata prasarana dan 

sarana pembelajaran dapat mencapai kisaran 20-25%. 
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Grafik 6 Anggaran Sarana dan Prasarana Pembelajaran RM dan PNBP (Sumber data: 
Subbag. Program dan Penganggaran, 2019) 

 

 Dampak lanjutan yang ditimbulkan oleh pencapaian-pencapaian pada sisi input 

dan proses pendidikan dan pembelajaran tersebut adalah peningkatan kualitas 

mahasiswa yang ditunjukkan dengan meningkat atau menurunnya kinerja mahasiswa 

baik bidang akademik maupun non akademik. 

 Kinerja kemahasiswa di bidang akademik dapat dilihat dari salah satu item 

kegiatan yang telah dilakukan yakni program kreativitas mahasiswa (PKM). Seperti 

terlihat pada grafik 7, bahwa jumlah judul dan  serapan dana  yang diperoleh  

menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019). 

Persentase rata-rata peningkatan judul yang didanai  sebesar 69% per tahun.  Persentase 

serapan dana yang diperoleh melalui kegiatan PKM sebesar 65,04%. Capaian tersebut 

menggambarkan, bahwa kualitas output mahasiswa dari sisi akademik menunjukkan 

hasil yang memuaskan walaupun belum optimal. PNUP berharap agar capaian PKM di 

masa mendatang lebih meningkat lagi sehingga dapat mendongkrak posisi PNUP dalam 

klasterisasi perguruan tinggi seluruh Indonesia. 

 
 
Grafik 7  Kinerja Program Kreativitas Mahasiswa (Sumber data: unit PKM, 2019) 
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 Kinerja kemahasiswa di bidang non akademik dapat dilihat dari salah satu 

item kegiatan yang telah dilakukan, yakni program ekstra kurikuler mahasiswa. 

Kegiatan ekstra kurikuler kemahasiswaan dibagi dalam tiga klaster, yakni kegiatan pada 

tingkat kabupaten-kota, provinsi-regional, dan nasional.  

 Seperti terlihat pada grafik 8, bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

(2015-2019), kinerja kegiatan ekstra kurikuler kemahasiswaan cenderung meningkat, 

baik yang memperoleh juara 1, 2, dan 3, kecuali pada tingkat kabupaten-kota, 

mengalami tren penurunan disemua level juara. Penurunan tersebut bisa jadi disebabkan 

mahasiswa tidak ikut berpartisipasi atau kegiatan pada level tersebut juga menurun 

frekuensinya pelaksanaannya. 

 
Grafik 8  Kinerja Kegiatan Ekstra Kurikuler Kemahasiswaan (Sumber data: Subbag. 

Kemahasiswaan, 2019) 

 Dukungan penganggaran dari kementerian ristek dikti  dan pimpinan PNUP, untuk 

membiayai seluruh kegiatan yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan (akademik dan 

non akademik), ditunjukkan pada grafik 9. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi 

tren peningkatan penganggaran dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 12,36%. 

Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen penganggaran yang kuat dari pemerintah dan 



13 
 

pimpinan PNUP, untuk meningkatkan kinerja kemahasiswaan, baik level kabupaten-kota, 

provinsi-regional maupun nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 9  Kinerja Penganggaran Kegiatan  Kemahasiswaan (Sumber data:   
                Subbag. Program dan Penganggaran, 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 10  Kinerja Lulusan 3 Tahun Terakhir  (Sumber data: Subbag. Akademik, 2019) 

 Kinerja output  kualitas pendidikan dan pembelajaran dapat dilihat dari kinerja 

lulusan, seperti terlihat pada grafik 10.  Data tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja 

lulusan dalam tiga kategori ( IPK, lama studi, perolehan sertifikasi),   berada dalam rentang 

cukup memuaskan sampai memuaskan. 

b. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

 Peningkatan kualitas penelitian juga dapat dilihat dari sisi input, proses, dan output. 

Dalam konteks sisi input, PNUP telah didukung dengan sumber daya dosen yang memadai. 

Persentase dosen dengan kualifikasi S2 sebesar 79,26% dan kualifikasi S3 sebesar 19,81%. 
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Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala 44,89% (per akhir Desember 2019) 

sedangkan dosen dengan jabatan profesor sebanyak 3 dosen (0,93%).  

 Dalam konteks sisi proses, PNUP telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang 

berorientasi pada peningkatan, penguatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya 

manusianya. Kegiatan yang dimaksud, yakni: 

1) Melaksanakan workshop penelitian dan pengabdian, 

2) Mengembangkan desa binaan institusi dan kerja sama industri, 

3) Membuat profil pusat penelitian dan pengabdian, 

4) Melaksanakan workshop penulisan artikel internasional, 

5) Melaksanakan open journal system (e-journal), 

6) Melaksanakan manajemen dan pengelolaan jurnal online, dan 

7) Melaksanakan workshop paten penelitian. 

 Sisi ouput penelitian dan pengabdian dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan 

penelitian dan pengabdian itu sendiri. Berbagai capaian kinerja dalam kurun waktu tertentu 

diperlihatkan pada paparan berikut. 

 
Grafik 11  Jumlah Dosen Melaksanakan Penelitian DIPA DIKTI 

                                      (Sumber data: P3M, 2019) 
 

 Jumlah judul penelitian yang menggunakan DIPA DIKTI dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, seperti yang ditunjukkan pada grafik 11. Rata-

rata penurunan jumlah dosen dalam kurun waktu tersebut sebesar 5 dosen per tahun atau 

sebesar 8,48% per tahun. 
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 Jumlah judul penelitian yang menggunakan DIPA PNUP dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, seperti yang ditunjukkan pada grafik 12. 

Rata-rata peningkatan  jumlah judul yang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan yang 

bersumber dari DIPA PNUP sebesar 24,64% per tahun. Sedangkan rata-rata peningkatan 

jumlah judul penelitian yang dapat dibiayai dari sumber DIPA PNUP sebesar 22,19% per 

tahun. 

Grafik 12  Jumlah Judul  Penelitian DIPA PNUP (Sumber data: P3M, 2019) 

 
Jumlah serapan dana penelitian yang bersumber DIPA DIKTI dan PNUP 

menunjukan tren peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seperti yang 

ditunjukkan pada grafik 13.  Rata-rata peningkatan serapan dalam kurun waktu tersebut 

sebesar 6,25% per tahun. Peningkatan serapan dana penelitian tersebut menunjukkan 

peningkatan produktifas dosen peneliti dan diharapkan memberikan dampak signifikan bagi 

kemajuan proses belajar mengajar di kampus. Capaian kinerja tersebut sudah mencapai 

target yang diharapkan meskipun belum maksimal.  

 Upaya memaksimalkan penelitian dapat diarahkan pada upaya mendesain model 

penelitian inovatif dan menjadi solusi perkembangan tren isu pada abad 21. Penelitian yang 

dapat mengadopsi dan mengadaptasi penggunaan teknologi digital dalam proses belajar 

mengajar. Sehingga mahasiswa dapat mendapatkan manfaat dari hasil penelitian dosen 

mereka. 

Jumlah judul pengabdian yang menggunakan DIPA PNUP dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, seperti yang ditunjukkan pada grafik 14. 

Rata-rata peningkatan  jumlah judul yang diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan yang 

bersumber dari DIPA PNUP sebesar 5,19% per tahun. Sedangkan rata-rata peningkatan 

jumlah judul pengabdian yang dapat dibiayai dari sumber DIPA PNUP sebesar 10,56% per 

tahun. 
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Grafik 13  Jumlah Serapan Dana Penelitian DIPA DIKTI+PNUP 
                                      (Sumber data: P3M, 2019) 
 

  Lain halnya dengan jumlah serapan dana pengabdian yang bersumber dari DIPA 

DIKTI dan PNUP, dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren penurunan, 

seperti yang diperlihatkan pada grafik 15. Namun rata-rata  serapan dalam kurun waktu 

tersebut meningkat sebesar 13,65% per tahun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 14   Jumlah Judul  Pengabdian (DIPA PNUP) 
(Sumber data: P3M, 2019) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Grafik 15  Jumlah Serapan Dana Pengabdian (DIPA DIKTI dan PNUP) 
                              (Sumber data: P3M, 2019) 
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 Jumlah dosen melaksanakan pengabdian yang menggunakan  DIPA DIKTI dalam 

kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, seperti yang ditunjukkan 

pada grafik 16. Namun rata-rata  jumlah dosen melaksanakan pengabdian yang 

menggunakan  DIPA DIKTI meningkat sebesar 1 dosen per tahun dan menurun sebesar 

25,43% populasi dosen per tahun. 

 

Grafik 16  Jumlah  Dosen  Melaksanakan Pengabdian (DIPA DIKTI) 
                                  (Sumber data: P3M, 2019) 
 

Dalam konteks luaran hasil penelitian dan pengabdian, PNUP telah memiliki jenis 

karya artikel ilmiah yang dihasilkan dosen melalui kegiatan penelitian dan pengabdian, 

yakni: 

1) Jurnal ilmiah terakreditasi dikti, 

2) Jurnal ilmiah nasional, 

3) Jurnal ilmiah internasional, 

4) Jurnal seminar internasional, 

5) Jurnal seminar nasional, dan 

6) Buku tingkat nasional 

  Jurnal ilmiah terakreditasi dikti dalam kurun waktu ima tahun terakhir cenderung 

menurun, seperti yang nampak pada grafik 17. Namun rata-rata jurnal  tersebut meningkat 

per tahunnya sebesar 43,06%.   
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Grafik 17  Jurnal ilmiah terakreditasi DIKT  (Sumber data: P3M, 2019) 

 

Jurnal ilmiah nasional dalam kurun waktu ima tahun terakhir cenderung menurun, 

seperti yang nampak pada grafik 18. Rata-rata penurunan per tahunnya sebesar 25,75%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafik 18  Jurnal ilmiah nasional  (Sumber data: P3M, 2019) 
 

 Jurnal ilmiah internasional dalam kurun waktu ima tahun terakhir cenderung 

meningkat, seperti yang nampak pada grafik 19. Rata-rata peningkatan per tahunnya 

sebesar 12,53%.  

 
                            
 

Grafik 19  Jurnal Ilmiah Internasional (Sumber data: P3M, 2019) 
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Jurnal seminar nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung 

meningkat, seperti yang nampak pada grafik 20. Rata-rata peningkatan per tahunnya 

sebesar 40,14%. Jurnal ilmiah internasional dalam kurun waktu ima tahun terakhir 

cenderung meningkat, seperti yang nampak pada grafik 21. Rata-rata peningkatan per 

tahunnya sebesar 25,42%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafik 20  Jurnal Seminar Nasional (Sumber data: P3M, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 21  Jurnal Seminar Internasional  (Sumber data: P3M, 2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 22  Jumlah Buku Tingkat Nasional (Sumber data: P3M, 2019) 
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Grafik 23  Rekapitulasi Jumlah Artikel Ilmiah  (Sumber data: P3M, 2019) 
 

Jurnal buku tingkat  nasional yang dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir cenderung meningkat, seperti yang nampak pada grafik 22. Rata-rata peningkatan 

per tahunnya sebesar 46,63%.  Produktivitas artikel ilmiah yang dihasilkan secara 

keseluruhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat, seperti yang 

nampak pada grafik 23. Rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 54,42%.  

 
1.2 Potensi dan Permasalahan 

1.2.1 Potensi 

(1) Pendidikan dan Pengajaran 

Dalam rekruitmen mahasiswa baru, PNUP sudah melaksanakan jalur penerimaan 

mahasiswa baru yang sudah terintegrasi online dengan jaringan Politeknik Negeri se-

Indonesia. Rata-rata kenaikan keketataan persaingan per tahunnya sebesar 6,03%, yang 

mengindikasikan potensi mendapatkan calon mahasiswa baru yang lebih berkualitas. Selain 

itu, PNUP sudah menyiapkan berbagai akses jalur penerimaan mahasiswa baru dengan 

uang kuliah tunggal (UKT) yang sudah diberlakukan sejak tahun 2014. Memungkinkan 

peluang calon mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi untuk mendapatkan 

akses pendidikan di PNUP. Alokasi anggaran penerimaan mahasiswa baru mengalami tren 

peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dengan rata-rata kenaikan 15,43% per 

tahun. Menunjukkan komitmen PNUP untuk mendapatkan mahasiswa berkualitas. 

Dalam konteks proses belajar mengajar, PNUP telah memiliki pedoman 

penyusunan/ pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan berlandaskan karakter 

kebangsaan dan akhlak mulia.  Relevansi kurikulum diperbaharui (revisi mayor) setiap 

empat tahun sekali untuk program diploma tiga dan lima tahun sekali untuk program 

diploma empat. Perubahan minor pada kurikulum tersebut dilakukan setiap tahunnya pada 

semua program diploma. Komitmen penganggaran pengembangan kurikulum, akreditasi, 
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dan mutu akademik menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 

sebesar rata-rata 25,43% per tahun. 

PNUP sudah memberi akses seluas-luasnya untuk melaksanakan  proses belajar 

mengajar dengan sistem e-learning dan akses free internet bagi dosen dan mahasiswa. 

Didukung  kapasitas bandwidth sebesar 400 Mbps, mempunyai sebelas server fisik, 

mengelola +/- 50 web, jaringan provider dan jaringan antar gedung perkuliahan sudah 

memakai fiber optik, , wifi hotspot sudah terdistribusi pada 40 titik dan menerapkan sistem 

manajemen pemakaian bandwidth. 

Proses belajar mengajar dijalankan dengan menggunakan dosen yang sudah 

memenuhi  syarat minimal kualifikasi dosen nasional, S2 sebesar 79,26 %, S3 sebesar 

19,81%  dari jumlah dosen sebanyak 323 orang. Demikian pula dalam tinjauan jabatan 

fungsional. Dosen dengan jabatan lektor sebanyak 33,44%, lektor kepala sudah mencapai 

44,89% dan professor 0,93%. Pimpinan juga tetap dengan kebijakannya, memberikan 

peluang bagi dosen dan diktendik yang memenuhi persyaratan untuk meningkatkan 

kualifikasi dan kompetensi mereka.  

Tercatat bahwa jumlah mahasiswa aktif, per akhir desember 2019, sebesar 5658 

orang dan jumlah dosen sebanyak 323 orang. Maka rasio dosen mahasiswa sebesar 1 : 

17,52. Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia nomor 2 tahun 2016, dimana dalam salah satu bagian dalam peraturan tersebut 

menyebutkan, bahwa dosen dan mahasiswa di sebuah program studi harus memiliki rasio 

yang ideal,  1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu terapan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa rasio mahasiswa dan dosen yang ada di PNUP masih memenuhi 

kategori proporsi ideal. 

Proses pembelajaran  sudah menggunakan acuan standar nasional pendidikan PNUP 

yang terakhir diperbaharui pada tahun 2018. Standar tersebut meliputi: 1) standar proses 

pembelajaran, 2) standar isi pembelajaran, 3) standar penilaian pembelajaran, 4) standar 

dosen dan diktendik, 5) standar pengelolaan pembelajaran, 6) standar sarpras, dan 7) 

standar pembiayaan pembelajaran. Selama ini, pengawasan terkait monitoring dan evaluasi 

standar tersebut  sudah dijalankan dengan baik oleh unit penjaminan mutu PNUP. 

Konsistensi komitmen penganggaran sarana dan prasarana pembelajaran dalam kurun 

waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, walaupun belum optimal, dimana 

rata-rata peningkatan penganggaran pertahunnya sebesar 17,20%. 

Dalam konteks kegiatan kemahasiswaan, potensi kinerja kegiatan ekstra kurikuler 

kemahasiswaan (non akademik) menunjukkan tren peningkatan ditingkat kabupaten-kota 

dan nasional, baik yang memperoleh juara 1, 2, dan 3. Tren peningkatan juga ditunjukkan 

dalam penganggaran kegiatan kemahasiswaan dengan rata-rata peningkatan sebesar 

12,36% per tahun. Kegiatan kemahasiswaan dalam bidang akademik telah difasilitasi 
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PNUP dengan menyediakan unit layanan program kreativitas mahasiswa (PKM). Unit 

tersebut dikelola oleh beberapa dosen perwakilan dari beberapa program studi. 

Kinerja output kualitas pendidikan dan pembelajaran (lulusan) menunjukkan 

potensi dengan tren positif. Kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 10. Selain itu, PNUP 

sudah menerapkan standar kompetensi lulusan yang dikelola oleh unit penjamin mutu. 

Selanjutnya, tersedia pula layanan untuk mensertifikasi mahasiswa dan lulusan yang 

dikelola oleh unit lembaga sertifikasi profesi (LSP-P1) yang didirikan sejak tahun 2014. 

Kebutuhan lulusan untuk mendapatkan akses dengan dunia kerja telah difasilitasi oleh 

PNUP dengan menyiapkan layanan pada unit carier center and tracer study (CCTS). Unit 

CCTS juga berfungsi memfasiltasi mahasiswa melaksanakan magang bersertifikasi, 

memperoleh informasi dari lulusan dan pengguna lulusan, dalam konteks mengevaluasi 

proses belajar mengajar yang selama ini dijalankan sehingga terjadi perbaikan proses 

dimasa akan datang.  

(2) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

 Dalam rangka melaksanakan darma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

PNUP memiliki keunggulan potensi sumber daya manusia yang menopang terlaksananya 

kegiatan penelitian dan pkm. Seperti yang digambarkan pada grafik 4, bahwa proporsi 

dosen  yang berpendidikan S2  sebanyak 256 orang (79,26%) dan S3 sebanyak 64 orang 

(19,81%). Dalam jenjang jabatan fungsional, PNUP sudah memiliki dosen dengan jenjang 

jabatan lektor sebanyak 108 orang (33,44%), jenjang jabatan lektor kepala sebanyak 145 

orang (44,89%), jenjang jabatan guru besar/professor sebanyak 3 orang (0,93%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Grafik 24 Anggaran Peningkatan Mutu Penelitan dan PKM Sumber Dana DIPA  

                             PNUP [Rp], (Sumber data: Subbag. Program dan Penganggaran, 2019) 
 

Setiap tahun, PNUP selalu konsisten melaksanakan sejumlah kegiatan yang berorientasi 

pada peningkatan, penguatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusianya. Hal 

tersebut tercermin dalam sisi penganggaran yang menggunakan dana DIPA PNUP. Dalam 
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kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi tren peningkatan penganggaran, seperti 

diperlihatkan pada grafik 24. Rata-rata peningkatan anggaran tersebut per tahun mencapai 

19,61%. Seiring peningkatan daya tampung mahasiswa baru mulai tahun ajaran 2019/2020, 

diharapkan terjadi pula peningkatan anggaran untuk penguatan pengetahuan dan 

keterampilan sumber daya manusianya. 

PNUP  juga memiliki daya dukung sarana dan prasarana yang memadai untuk 

merealisasikan kebijakan delapan standar penelitian dan delapan standar pengabdian. 

Sarana dan prasarana tersebut tersebar dan dioperasikan di setiap jurusan atau program 

studi. Semua sarana dan prasarana tersebut digunakan oleh para peneliti baik dosen, 

mahasiswa, dan peneliti mitra untuk melaksanakan program penelitian dan pkm. Selain 

dukungan dana yang menunjukkan tren meningkat, seperti yang ditunjukkan pada grafik 6, 

PNUP juga memperoleh hibah PEDP ADB dalam rentang waktu 2013 – 2018, yang 

bertujuan meningkatkan kapasitas peralatan laboratorium di lima program studi. Jumlah 

dana yang diserap dari proyek hibah tersebut sebanyak Rp. 20.268.531.000.  

Pada pertengahan agustus 2019, kemeristekdikti merilis hasil klaterisasi perguruan 

tinggi di Indonesia. Penilaian ini berlaku untuk dua kategori, yaitu perguruan tinggi non-

vokasi (universitas, institut, sekolah tinggi) dan perguruan tinggi vokasi (politeknik, 

akademi). Parameter penilaiannya sangat kompleks, meliputi kinerja input hingga outcome 

dari masing-masing perguruan tinggi. Dari hasil klasterisasi tersebut, PNUP memperoleh 

ranking 6 dari seluruh perguruan tinggi vokasi yang ada di Indonesia. Beberapa parameter 

penilaiannya antara lain, persentase dosen berpendidikan S3, persentase dosen  dalam 

jabatan lektor kepala dan guru besar, rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, akreditasi 

program studi dan institusi, kinerja penelitian dan pengabdian, dsb. Dari parameter tersebut, 

PNUP sangat berpotensi mengembangkan dan memperkuat semua parameter penilaian 

tidak terkecuali kinerja penelitian dan pengabdian. 

Potensi lain, PNUP memiliki sumber daya manajemen pengelola yang memahami 

kaidah-kaidah dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pkm yang berdaya guna dan 

berhasil guna. Menyediakan layanan informasi yang efektif bagi dosen yang membutuhkan 

informasi, baik yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pkm serta publikasinya. 

Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi  secara gradual dan berkesinambung.  

Adanya kepercayaan dari pihak luar khususnya pemerintah dan pelaku usaha untuk 

melakukan kerjasama penelitian, baik untuk pembinaan, pengembangan, perencanaan 

maupun pola dasar keteknikan yang akan menjadi acuan bagi perkembangan dan 

pemanfaatan teknologi di suatu daerah. Terbukanya tawaran untuk melakukan penelitian 

baik dari pemerintah maupun pelaku usaha.  
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(3) Kepemimpinan dan Tata Kelola Tridarma 

 Pimpinan PNUP memiliki komitmen untuk melakukan re-organisasi dan re- tata 

kelola. Dalam penerapan good governance, PNUP juga didukung oleh berbagai kebijakan/ 

peraturan lokal yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di PNUP dalam menerapkan 

prinsip-prinsip good governance. Pimpinan PNUP mampu mempertanggung jawabkan 

seluruh sumber daya publik yang dikelolanya kepada sivitas akademika. PNUP selalu 

menempatkan kesetaraan dan menjamin ekuitas pemenuhan hak-hak para pemangku 

kepentingan dalam kaitannya pemilihan pimpinan pada berbagai tingkatan internal 

organisasi.  

 Direktur menjalankan kepemimpinan operasional dalam perspektif perencanaan dan 

penganggaran serta evaluasinya. Kepemimimpinan organisasi PNUP telah berjalan sesuai 

dengan hirarki yang ada dalam struktur organisasi dan tata kelola PNUP. Perencanaan 

kegiatan tahunan di PNUP dimulai dari perencanaan kegiatan tahunan pada unit kerja 

terkecil sampai unit terbesar pada level institusi. Pimpinan PNUP melaksanakan pola-pola 

yang digunakan dalam memberikan arahan untuk peningkatan keterampilan/ keahlian 

manajerial bagi para pejabat struktural.  

Wakil direktur senantiasa berusaha saling berkoordinasi dan bersinergi, walaupun 

mereka bertanggung jawab terhadap bidangnya masing-masing. Adanya motivasi dan 

komitmen yang tinggi dari  masing-masing dosen untuk memotivasi berbuat yang terbaik 

bagi institusi.  

Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) sudah menjalankan 

pengawasan terhadap sejumlah dokumen-dokumen yang dihasilkan. Dimilikinya dokumen-

dokumen sistem penjaminan mutu akademik yang secara berkala dikaji ulang oleh P3MP 

PNUP. P3MP melakukan monitoring, evaluasi, dan tindaklanjut hasil penjaminan mutu 

dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat. 

P3MP di bawah koordinasi langsung Direktur PNUP dan memiliki kewenangan mengaudit 

seluruh elemen/unit kerja yang ada di PNUP, namun dititik beratkan kepada 

penyelenggaraan kegiatan akademik.  

1.2.2 Permasalahan 

(1) Pendidikan dan Pengajaran 

Setidaknya ada tiga komponen yang harus dipersiapkan PNUP untuk menghadapai 

era revolusi industri 4.0. Tiga komponen yang dimaksud adalah penyesuaian kurikulum, 

peningkatan kompetensi dosen dalam pemanfaatan teknologi digital, serta peremajaan 

sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi. Apabila 

ketiga komponen tersebut tidak dipersiapkan dengan matang, akan menimbulkan 

permasalahan dimasa mendatang, khususnya bagi lulusan, yang tentunya mereka tidak akan 

bisa beradaptasi dan berkompetensi dalam mencari lapangan kerja. 
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Dalam konteks menghadapi revolusi industri 4.0, nampaknya PNUP belum secara 

matang mempersiapkan dan menyesuaikan kurikulum pembelajarannya menjadi bagian 

integral dari sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Ciri kurikulum era industri 4.0 adalah 

mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data Information Technology (IT), 

Operational Technology (OT), Internet of Things (IoT), dan Big Data Analitic.  

Selain itu, kurikulumnya juga harus mampu mengintegrasikan objek fisik, digital 

dan manusia untuk menghasilkan lulusan  yang kompetitif dan terampil terutama dalam 

aspek data literacy, technological literacy and human literacy. Kurikulum yang digunakan 

harusnya merefleksikan proses pembelajaran dalam atmosfir sistem siber dan mampu 

membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinu tanpa batas ruang dan tanpa 

batas waktu. 

 Pemerintah berencana untuk merombak kurikulum pendidikan dengan lebih 

menekankan pada STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts, dan 

Mathematics), menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di 

masa mendatang. Pemerintah akan bekerja sama dengan pelaku industri dan pemerintah 

asing untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan, sekaligus memperbaiki 

program mobilitas tenaga kerja global untuk memanfaatkan ketersediaan SDM dalam 

mempercepat transfer kemampuan. 

Peningkatan kemampuan dosen dalam pemanfaatan teknologi digital juga belum 

dilakukan secara terencana dan terukur. Pendidik dituntut untuk bisa beradaptasi dengan 

zaman, dituntut menguasai lebih duluan teknologi agar dapat menyesuaikan dengan peserta 

didik, jangan sampai peserta didik sudah berada pada revolusi industri 3.0 sementara 

pendidik masih seputar revolusi industri 2.0, peserta didik sudah memasuki era digital 4.0 

sedangkan pendidik masih bergelut pada era 3.0 kalau sudah situasi demikian yang terjadi 

maka dipastikan pincang sehingga titik temu antara pendidik dengan peserta didik tidak 

akan ada.  

Walaupun belum ada data kuantitatif yang bisa digunakan sebagai representase 

pembuktian, namun secara kualitatif, dosen yang memanfaatkan pembelajaran e-learning 

atau online juga masih rendah. Umumnya dosen masih menggunakan sistem pembelajaran 

konvensional. Padahal tren pembelajaran saat ini dituntut untuk menggunakan model 

blended learning dengan menggunakan fitur augmented reality dan virtual learning. 

Meskipun perkembangan pendidikan belum bisa secara optimal mengikuti 

kecepatan akibat revolusi industri tersebut  tetapi salah satu upaya yang perlu dilakukan 

untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 ini adalah melalui peningkatan kualitas 

pendidik agar mampu mengajarkan materi dengan pendekatan penerapan penggunaan 

Teknologi informasi (TI).  
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(2) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

 Permasalahan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran 

merupakan fenomena yang masih eksis saat ini. Permasalahan yang dimaksud adalah, 

bagaimana mengintegrasikan hasil penelitian dan hasil pengabdian menjadi sarana 

pendukung pembelajaran. Hasil penelitian dan pengabdian yang dimaksud bisa berupa 

buku, media, Lembar Kerja Mahasiswa (LKM), dan lain-lain yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran. 

Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran berpotensi menjadi 

permasalahan karena secara internal juga belum memiliki peraturan  yang mencakup aspek 

(1) Kebijakan dan pedoman terkait integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran; (2) 

Pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas integrasi penelitian dan PkM 

dalam pembelajaran; dan (3) Hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM 

dalam pembelajaran. Permasalahan peraturan dari faktor ekternal, belum adanya  kebijakan 

kementerian terkait, yang meningkatkan standar integrasi kegiatan penelitian dan PkM 

dalam pembelajaran. 

Tren penelitian dan pkm saat ini belum merubah secara siginifikan, mengurangi gap 

antara harapan dan kenyataan. Konsep tentang penekanan pada proses hilirisasi hasil 

penelitian yang ada saat ini, belum mengarahkan kepada tahap siap implementasi. Selama 

ini penelitian biasanya terhenti pada karya ilmiah yang manfaatnya hanya bisa dirasakan 

bagi peneliti saja bukan masyarakat, dan akhirnya mereka tidak tahu apa manfaatnya.  

Apabila hilirisasi sudah bisa diimplementasikan oleh semua peneliti, maka 

dibutuhkan juga komersialisasi hasil riset oleh dunia usaha. Proses komersialisasi tersebut 

tujuannya untuk penggunaan berkelanjutan satu hasil penelitian dan meningkatkan nilai 

tambah suatu hasil penelitian. Dengan adanya peningkatan nilai tambah suatu hasil 

penelitian maka akan dengan serta merta menambah jumlah lapangan pekerjaan yang ada 

sehingga menyejahterakan masyarakat. 

Agar permasalahan di atas bisa teratasi, maka parameter yang harus diperbaiki saat 

ini, adalah masalah rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung 

kegiatan penelitian dan pkm. Walaupun data-data yang tersaji pada beberapa grafik di atas, 

menunjukkan tren peningkatan penganggaran dari tahun ke tahun, namun dibutuhkan 

akselerasi peningkatan penganggaran sarana dan prasarana tersebut, agar dapat menjawab 

tuntutan kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar. 

 Dalam konteks revolusi industri 4.0, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, 

seharusnya bisa mengadopsi dan beradaptasi dengan sembilan tren bangunan teknologi 4.0.  

Kesembilan teknologi 4.0 yang dimaksud adalah (1) big data and analytics; (2) autonomous 

robots;  (3) simulation;  (4) horizontal and vertical system integration;  (5) internet of 
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things;  (6) cybersecurity;  (7) the cloud;  (8) additive manufacturing;  (9) augmented 

reality. 

(3) Kepemimpinan dan Tata Kelola Tridarma 

 Hal lain yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan saat ini adalah revitalisasi 

kepemilikan lahan PNUP. Seperti diketahui bahwa PNUP memiliki 2 (dua) kampus, 

yaitu: Kampus 1 Tamalanrea seluas 8,7 ha dan Kampus 2 Moncongloe seluas 29 ha. 

Kampus Tamalanrea sudah penuh dengan gedung-gedung dan fasilitas pendukung 

lainnya dengan perbandingan antara lahan terbuka hijau dan bangunan sebesar 60% : 

40% sehingga sulit lagi ditambahkan bangunan gedung pada lahan terbuka hijau dan 

sebagian peralatan dan fasilitas penunjangnya sudah kadaluarsa (out of date). Sedangkan 

Kampus Moncongloe telah dibanguni beberapa gedung, jalan lingkungan dan fasilitas 

pendukung dengan sebagian besar masih berupa lahan hijau sekitar 80 % terhadap lahan 

kampus secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, pembangunan gedung dan fasilitas pendukung di lahan kampus ini 

hendaknya mengikuti master plan yang telah disiapkan untuk menjadikan kampus yang 

memiliki ciri khas yang menarik dan kondusif. Kampus Moncongloe ini memang 

membutuhkan timbunan yang cukup tebal, sekitar 2,5 m untuk mendapatkan elevasi bebas 

banjir, tetapi lokasinya cukup strategis karena masih berada di wilayah kota (urban area) 

dan cukup dekat dari Kampus Tamalanrea, jaraknya hanya sekitar 2 km. Kampus ini berada 

di jalur jalan utama segitiga emas antara wilayah Makassar, Maros dan Gowa, serta berada 

di sisi Sungai Tallo yang menjadi tantangan sekaligus daya tarik tersendiri dalam 

pembangunannya. Keberadaan sungai ini menyebabkan kampus ini seringkali kebanjiran 

selama musim hujan karena elevasinya masih relatif rendah.   

Sebaliknya pemanfaatan sungai ini dapat meningkatkan daya tarik kampus seperti 

menjadikannya sebagai obyek wisata dan transportasi air serta memperindah panorama 

kampus. Secara umum kedua kampus ini belum dirancang, dibangun dan dipelihara secara 

maksimal dengan tampilan fisik yang relatif kurang menarik seperti: papan nama kampus 

yang kurang jelas, tidak memiliki gerbang dan gedung yang menonjol dapat dijadikan icon 

kampus, dan halaman tidak terawat dengan baik dengan pertumbuhan rumput dan alang-

alang seringkali tidak terkontrol saat musim hujan sebaliknya hangus di musim kering.  

Bangunan gedung administrasi, perkuliahan, laboratorium, bengkel, perpustakaan, 

aula dan fasilitas pendukung lainnya tampaknya sudah maksimal di Kampus Tamalanrea, 

sementara di Kampus Moncongloe masih cukup luas lahan kosong. Jadi di Kampus 

Tamalanrea tinggal dibutuhkan perawatan bangunan gedung, peralatan dan fasilitas agar 

kondisinya tetap terjaga dan modernisasi peralatan. Sementara itu, di Kampus Moncongloe 

masih terus dikembangkan bangunan gedung dan fasilitas pendukungnya sehingga perlu 
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direview master plannya sebagai acuan pengembangan bangunan menjadi kampus menarik 

dan kondusif.  

Hal-hal yang perlu dibenahi untuk perbaikan menjadi kampus menarik dan 

kondusif meliputi: (i) review Master Plan Kampus Moncongloe, (ii) perancangan 

bangunan icon kampus seperti: papan nama, gerbang dan gedung direktorat, (iii) 

perancangan landscape meliputi: halaman hijau, lapangan olah raga outdoor, fasilitas 

gazebo untuk bersantai dan berdiskusi dll., (iv) rencana pembangunan kampus secara 

bertahap, termasuk penimbunan lahan hingga elevasi bebas banjir, (v) pengelolaan gugus 

pemeliharaan kampus mencakup: halaman, gedung dan fasilitas pendukung lainnya, (vi) 

pemberdayaan sungai di sisi Kampus 2 Moncongloe dengan normalisasi aliran sungai, 

pembangunan sistem drainase pompa termasuk tanggul di pinggir sungai, dan pembukaan 

Prodi Pariwisata termasuk pembangunan fasilitas pariwisata dan transportasi sungai seperti: 

hostel, dermaga, bangunan dan fasilitas permainan. 

1.3 Resume SWOT 

 Berdasarkan paparan beberapa parameter input, proses, dan output proses belajar 

mengajar serta tata kelola di atas, dapat dijelaskan beberapa uraian singkat analisis SWOT, 

yakni: 

Kekuatan (Strenght) 

1) PNUP telah dikenal luas khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan dan menjadi 

pembina beberapa politeknik di kawasan timur Indonesia. 

2) Institusi dan sebagian besar program studi memiliki akreditasi B ke atas. 

3) Lokasi kampus yang strategis, baik kampus 1 maupun kampus 2. 

4) PNUP telah memiliki budaya pengelolaan berbasis penjaminan mutu dengan adanya 

Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan Sistem Pengawasan Internal dalam OTK serta 

penggunaan SIM berbasis IT. 

5) Ketersediaan SDM yang cukup dengan rasio relatif ideal antara dosen dan mahasiswa 

serta antara tenaga kependidikan dan mahasiswa sehingga memungkinkan pemberian 

pelayanan yang baik. 

6) Sebagian besar dosen sudah memiliki SKA dari assosiasi profesi terkait dan telah 

memiliki pengalaman dalam mensertifikasi mahasiswa dan SDM di instansi lain. 

7) Kualitas input mahasiswa baru semakin meningkat ditandai dengan persaingan menjadi 

mahasiswa baru semakin ketat. 

8) Fasilitas laboratorium, bengkel dan ruang kelas sebagai infrastruktur pendukung PBM 

cukup lengkap. 

9) Monitoring dan evaluasi kegiatan PBM berjalan dengan baik (ketat dan berkelanjutan). 
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10) Pengembangan kurikulum cukup dinamis dalam mengakomodasi perkembangan ilmu 

dan teknologi serta kebutuhan dunia kerja yang dilakukan secara periodik (setiap 3 – 5 

tahun). 

11) Motivasi dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat cukup tinggi.  

12) Jumlah kerjasama institusi akhir-akhir ini meningkat pesat. 

Kelemahan (Weakness) 

1) Kampus yang belum terpelihara dengan baik (seperti: halaman, peralatan dan fasilitas), 

belum menampakkan ciri khas kampus yang unggul (seperti: icon pintu gerbang, papan 

nama, dan gedung khas dan menonjol), dan belum tertata dengan baik dan kondusif 

(seperti: tersedianya lahan hijau, fasilitas belajar dan landscape yang indah serta 

fasilitas-fasilitas pendukung lainnya).  

2) Lahan kampus 2 yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. 

3) Budaya pelayanan dosen dan tenaga kependidikan yang masih kurang. 

4) Koordinasi antar bagian/unit yang belum optimal seperti: pemeliharaan halaman dan 

perawatan perawatan dan fasilitas dll. 

5) Sistem Informasi Manajemen berbasis IT yang belum terpadu dan optimal.  

6) Masih terbatasnya dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan guru 

besar, kualifikasi S3/doktor dan lanjut studi di luar kampus dimana mendapatkan 

kualifikasi sebelumnya terutama ke PT luar negeri. 

7) Keterlibatan dan kontribusi dosen dalam berbagai forum ilmiah seperti: konferensi, 

seminar, workshop dll. masih kurang. 

8) Insentif dukungan peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian dan publikasi 

ilmiah dosen masih rendah. 

9) Fasilitas pendukung pembelajaran daring/online masih kurang. 

10) Penerapan Link and Match dengan perusahaan/proyek/industri/institusi luar masih 

rendah. 

11) Prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi baik nasional maupun internasional 

masih kurang. 

12) Sertifikasi mahasiswa/lulusan dan fasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan yang 

relevan belum maksimal. 

13) Pembangunan karakter dan kepemimpinan mahasiswa yang belum diprogramkan 

secara reguler. 

14) Ketersediaan bahan ajar terutama bahan ajar yang ber-ISSN masih kurang. 

15)  Daya saing dalam menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan 

publikasi ilmiah bereputasi masih rendah. 

16) Kontribusi hasil penelitian kepada stakeholders masih rendah. 

17) Tindak lanjut kerjasama institusi yang masih kurang. 
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18) Program kesetaraan gender belum dilakukan secara optimal. 

19) Peningkatan daya tampung melalui program inovatif (MEME) belum menunjukkan 

hasil optimal. 

20) Peningkatan peminat belum merata di semua prodi dan masih di dominasi peminat 

dari SulSel. 

Peluang (Opportunity) 

1) Adanya dukungan pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan/regulasi untuk 

meningkatkan daya tampung melalui program inovatif (MEME) termasuk kelas  

kerjasama internasional. 

2) Adanya dukungan pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan/regulasi untuk 

meningkatkan peran gender termasuk pembentuk unit gender. 

3) Dukungan pemerintah terhadap R.I 4.O akan membuka akses seuas-luasnya 

beberapa  bidang pekerjaan baru  berbasis digital; peluang dibukanya prodi baru. 

4) Pemerintah memberi porsi  perhatian besar terhadap pendidkan kejuruan/politeknik. 

5) Era Industri 4.0 membutuhkan keunggulan teknologi yang menjadi bidang kajian 

utama di PNUP yakni: berbagai bidang ilmu keteknikan (engineering) dan tata 

niaga (commerce). 

6) Berbagai potensi Sulawesi Selatan seperti: pertanian, perkebunan, perikanan, 

pertambangan dan parawisata yang perlu dikembangkan dengan dukungan institusi 

pendidikan seperti PNUP. 

7) Pemerintah  menjadikan “center of excellent” sebagai sasaran/indkator kinerja. 

8) Pemerintah membuka peluang secara  reguler   mendapatkan dana hibah utk 

perbaikan  PBM. 

9) Pemerintah dan BUMN membuka ruang bagi mahasiswa untuk magang  

bersertifikasi  

10) Kebijakan merdeka belajar:kampus merdeka memberi kesempatan besar mahasiswa 

untuk beradaptasi di luar kampus. 

Ancaman (Threat) 

1) Kontribusi lulusan kepada institusi masih sangat terbatas. 

2) Banyaknya perguruan tinggi lain yang membuka program studi yang sama dengan 

yang dimiliki PNUP. 

3) Perkembangan tuntutan keahlian dari stakeholders dan ilmu & teknologi begitu 

pesat seperti era industri 4.0 sekarang ini. 

4) Tuntutan akreditasi institusi dan program studi yang membutuhkan penerapan 

sistem penjaminan mutu. 
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5) Beberapa perguruan tinggi lain sudah merespons dan mengimplementasikan 

program inovatif dalam meningkatkan APK mahasiswanya. 

6) Unit gender di perguruan tinggi lain sudah menunjukkan eksistensinya dalam 

menyusun   kebijakan internal kampus mereka. 

7) Perguruan tinggi lain sudah menunjukkan eksisetensinya dalam menopang PBM 

mereka  dengan memperkuat  kerjasama dengan pihak   industri. 

8) Kinerja baik dari perguruan tinggi lain dalam konteks merespon bantuan dana hibah 

pemerintah yang  ada. 

9) Kompetisi untuk magang bersertifikasi semakin ketat antar perguruan tinggi. 

10) Dukungan dana BNSP belum memadai dalam menjamin keberlangsungan semua 

skema kompetensi yang ada. 

11)  Dukungan pemerintah pusat dalam alokasi anggaran penelitian dalam kurun waktu 

2 tahun terakhir cenderung menurun. 

12) Implementasi R.I 4.0 membutuhkan jaringan internet yang kuat dan stabil; 

13) Dalam era R.I 4.0, karakteristik desain produk dan jasa  akan berubah secara cepat 

dan menuntut SDM merespon cepat dan melakukan inovasi desain setiap waktu.  
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BAB II  
VISI, MISI, TUJUAN  

DAN SASARAN 
 
 

 
2.1 Visi 

 

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi yang Unggul di Indonesia dan Mampu Bersaing 

secara Global”. 

Yang dimaksud Perguruan Tinggi Vokasi yang unggul di Indonesia adalah Perguruan 

Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat (Tridharama PT) dan kegiatan penunjang lainnya 

berorientasi kepada kompetensi dunia kerja (PT Vokasi) dengan pencapaian yang cukup 

tinggi (menonjol) di antara Perguruan Tinggi Vokasi lainnya di Indonesia. 

Yang dimaksud  Perguruan Tinggi Vokasi yang mampu bersaing secara global adalah 

Perguruan Tinggi Vokasi yang memiliki berbagai prestasi di tingkat internasional. 

2.2 Misi 

 

 Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa 

yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas pokok 

dan fungsi Politeknik Negeri Ujung Pandang dan hasil evaluasi kondisi internal dan 

eksternal. Untuk mewujudkan visinya, maka misi PNUP adalah: 

a. Mewujudkan kampus dengan lingkungan akademik yang kondusif. 

b. Menerapkan akhlak mulia serta tata pamong dan tata kelola yg baik dan produktif  

c. Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompetitif,  

berjiwa kewirausahaan dan berakhlak mulia. 

d. Mewujudkan Politeknik sebagai pusat penelitian terapan  dan pengabdian kepada 

masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap kebijakan pemerintah, 

pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.3 Tujuan Strategis 

Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah 

ditetapkan dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan 

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan-tujuan strategis PNUP 

dikaitkan dengan misinya ditetapkan berikut ini:  
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Kode Tujuan Strategis 

T1 Mewujudkan kampus yang memiliki ciri khas menarik dan lingkungan 

kondusif 

T2 Mewujudkan pelayanan prima dan tata pamong dan kelola yang baik dan 

produktif yang didasari perilaku akhlak mulia 

T3 Mengembangkan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan secara 

dinamis dan inovatif yang menghasilkan lulusan kompetitif dan berjiwa 

kewirausahaan dan berakhlak mulia 

T4 Mewujudkan hilirisasi penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat 

(PKM) yang berkontribusi signifikan kepada kebijakan pemerintah, 

pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat  

 

2.4 Sasaran Strategis 

 Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan 

berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan 

target capaian dari tujuan strategis yang telah dirumuskan. 

Adapun sasaran strategis PNUP adalah sebagai berikut: 

Kode Sasaran Strategis 

S1 Terwujudnya kampus yang memiliki ciri khas menarik dan lingkungan 

akademik kondusif 

S2 Terwujudnya pelayanan prima dan tata pamong dan kelola yang baik dan 

produktif yang didasari perilaku akhlak mulia 

S3 Berkembangnya kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan secara dinamis 

dan inovatif yang menghasilkan lulusan kompetitif, berjiwa kewirausahaan 

dan berakhlak mulia 

S4 Terwujudnya hilirisasi penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat 

(PKM) yang berkontribusi signifikan kepada kebijakan pemerintah, 

pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat  
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BAB III  

               ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI DAN 
KELEMBAGAAN 

 
 

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan pada 

Bab II sebelumnya, PNUP menetapkan arah kebijakan dan strategi yang akan menjadi 

landasan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan selama periode 2021-2025. Arah 

kebijakan dan strategi pencapian Renstra PNUP ini juga mengacu pada arah kebijakan dan 

strategi pencapaian Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

periode 2020-2024, khususnya terkait Pendidikan Tinggi Vokasi. 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud 
 

Salah satu agenda pembangunan RPJP 2005-2025 yang tertuang dalam RPJM IV 

2020-2024 adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya 

saing. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia dalam kurun 

waktu 5 tahun kedepan ini diarahkan untuk pemerataaan akses, tingkat kualitas dan 

relevansi pendidikan, dan peningkatan kemampuan iptek, sehingga tercipta SDM 

berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah 

Pancasila. Salah satu institusi negara yang berkewajiban mewujudkan sumber daya  

manusia berkualitas dan berdaya saing adalah perguruan tinggi melalui penerapan 

pendidikan tinggi. Oleh karena itu kebijakan pembangunan, pengembangan dan 

peningkatan pendidikan tinggi yang tertuang dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024, 

diarahkan dalam rangka Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan Revolusi 

Industri 4.0 yang terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara 

garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud periode 2020-2024 yang relevan 

dengan Pendidikan Tinggi Vokasi adalah sebagai berikut: 

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan 
 

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi 

pendidikan tinggi meliputi: 

a. meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi 

b. meningkatkan mutu layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi 

c. meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian dari 

penyedia layanan pendidikan tinggi 

d. menyediakan beasiswa khususnya bagi masyarakat miskin melalui KIP 
Kuliah 

e. mendorong kemitraan dengan dan investasi dunia usaha dan dunia 
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industri (DU/DI) dalam pendidikan tinggi. 

2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan 
 

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka percepatan peningkatan dan 

pemerataan kualitas layanan pendidikan tinggi vokasi meliputi: 

a. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas 

b. memanfaatkan sumber daya pendidikan secara bersama antar 

satuan pendidikan dalam satu daerah 

c. mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis 

kinerja, melibatkan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem 

pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, 

fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, 

magang, asesmen dan uji kompetensi 

d. menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat 

otomatis, dan mendorong pengembangan lembaga akreditasi mandiri 

bersama pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional 

serta bersifat sukarela 

e. mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi fokus dalam mengemban 

tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai research university, teaching 

university, atau vocational university 

f. rasionalisasi jumlah perguruan tinggi (right sizing) demi peningkatan 

kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang 

bermutu melalui penggabungan dan pembinaan/penguatan kapasitas serta 

meningkatkan otonomi PTN dengan menjadi PTN BH 

g. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta 

DU/DI untuk penguatan knowledge/innovation-based economy yang 

relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan 

berkelanjutan seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau 

perbaikan lingkungan hidup 

h. meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (Top 100 

QS/THES) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian 

i. meningkatan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat 

inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek 

j. meningkatkan publikasi kelas dunia, paten/HKI, reputasi jurnal ilmiah 

dalam negeri agar berkelas dunia, dan peningkatan visibilitas karya 
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perguruan tinggi secara internasional 

k. mengembangkan future skills platform bersama dengan masyarakat dan 

DU/DI untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan 

pedagogi di perguruan tinggi 

l. menginisiasi Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan 

pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1 

m. memfasilitasi dosen mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau 

memperoleh sertifikasi di industri. 

n. membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, dalam hal informasi 

kebutuhan pasar tenaga kerja dan pemutahiran kualitas program pendidikan 

dan pelatihan vokasi sesuai dengan standar industri 

o. meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi 

dengan metode problem-based learning agar peserta didik dapat 

mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar 

DU/DI 

p. memfasilitasi pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan 

inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat 

q. memfasilitasi kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha 

pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam pengembangan institusi 

pendidikan dan pelatihan vokasi 

r. memfasilitasi praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan 

dan pelatihan vokasi 

s. memfasilitasi profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi 

pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau 

(RPL) 

t. membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat 

3. Peningkatan Relevansi Pendidikan 

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi 

perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan 

kebutuhan lapangan kerja meliputi: 

a. memfasilitasi keterlibatan DU/DI dalam perencanaan, pengembangan dan 

evaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan 

standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas 

SDM (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran 

fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik 

b. memfasilitasi exchange of information dari DU/DI dan pendidikan dan 

pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar 
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tenaga kerja melalui platform yang dapat digunakan seluruh peserta didik 

c. menganalisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui 

data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui tracer study 

d. mengembangkan kurikulum dan asesmen kompetensi pada SMK, 

pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan 

permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI 

e. membuka program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung 

dengan DU/DI 

f. memfasilitasi pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di 

SMK dan pendidikan tinggi vokasi 

g. memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi 

guru/instruktur SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi 

h. meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi 

dari jenjang Pendidikan SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi 

i. mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik 

melalui skema Multi Exit, Multi Entry System, untuk pendidikan menengah, 

pendidikan tinggi, dan dunia kerja 

j. otonomisasi yang lebih besar bagi SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi 

untuk berinovasi dan berkembang 

k. meningkatkan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media 

dan praktisi komunikasi 

l. memfasilitasi SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber 

daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) 

khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama 

m. mengaktivitasi pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (joint 

research) dan/atau proyek (project work) berdasarkan permasalahan riil di 

masyarakat. 

n. memberian kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan 

terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan 

melalui sertifikasi 

o. mengembangkan technical skills, pengembangan soft skills, penanaman 

values budaya kerja, dan kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, 

Pendidikan Tinggi Vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong 

terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja 

p. memfasilitasi pembelajaran, project work, riset terapan dan inovasi berbasis 

DU/DI melalui pengembangan teaching factory dan teaching industry agar 

sekolah  bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya 
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belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar 

industri 

q. memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau project work peserta didik baik 

di SMK maupun Pendidikan Tinggi Vokasi 

r. menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja 

s. memfasilitasi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, Pendidikan Tinggi 

Vokasi dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan 

mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik mereka 

t. mengembangkan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan 

prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi bersama DU/DI dapat 

memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni 

u. memfasilitasi dukungan DU/DI terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi 

melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah 

v. memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta 

didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi 

w. menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam 

pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau 

dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. 

4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter 

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan nilai-

nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan 

karakter adalah membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai 

bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut: 

a. etos kerja tinggi, berintegritas, budaya malu yang positif 
b. menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang 

majemuk serta multi budaya 

c. mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu 

d. menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai 

warga, dan menghormati penegakan hukum 

e. menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar 

f. menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia 

yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun 

di luar satuan pendidikan. 

5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan 

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka memperkuat 

implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi 

dengan instansi terkait, termasuk DU/DI meliputi: 
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a. mengembangkan mekanisme dengan KemenPANRB, Kemenkeu, dan 

Kemendagri untuk pengelolaan hal-hal yang berdampak pada anggaran 

pendidikan 

b. memfasilitasi partisipasi DU/DI dalam penyelarasan kurikulum pendidikan 

vokasi, penyelarasan kompetensi pendidik dan peserta didik dengan 

kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta 

penyerapan lulusan pendidikan vokasi. 

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan efisiensi 

satuan pendidikan adalah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan 

pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi. 

 
3.2 Arah dan Strategi Kebijakan PNUP 

 
Hasil evaluasi capaian PNUP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dan 

arah kebijakan Kemendikbud periode 2020-2024 menjadi acuan penetapan arah 

dan strategi kebijakan dalam perencanan pembangunan, pengembangan dan 

peningkatan mutu pendidikan dan institusi PNUP selama periode 2021-2025. 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, 

arah kebijakan PNUP periode 2021-2025 ditunjukkan pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Arah Kebijakan PNUP Periode 2021-2025 
 

Kode Arah Kebijakan 

A1 Pewujudan kampus yang memiliki ciri khas menarik dan lingkungan akademik 
kondusif 

A2 Pewujudan budaya akhlak mulia serta tata pamong dan tata kelola yang baik dan 
produktif 

A3 Pengembangan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan secara dinamis 
dan inovatif yang menghasilkan lulusan kompetitif, berjiwa kewirausahaan dan 
berakhlak mulia 

A4 Pewujudan hilirisasi penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat 
(PKM) yang berkontribusi signifikan kepada kebijakan pemerintah, 
pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

 

Kerangka pikir arah kebijakan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  

strategis (VMTS) PNUP dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Kerangka pikir arah kebijakan pencapaian VMTS PNUP 
 
 

Strategi dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan yang telah ditetapkan, 
meliputi : 

a. Strategi untuk arah kebijakan A1 

Strategi kebijakan untuk pewujudan kampus yang memiliki ciri khas 

menarik dan kondusif (A1) ditunjukkan pada tabel 3.2 berikuti ini. 

Tabel 3.2 Strategi untuk arah kebijakan A1 
 
Kode Strategi untuk Arah 

Kebijakan A1 
SA1.1 Penyiapan/review Master Plan Kampus PNUP 

SA1.2 Pengelolaan gugus pemeliharaan kampus 

SA1.3 Pemberdayaan sungai di sisi Kampus 2 PNUP 

 
Kerangka pikir strategi penerapan arah kebijakan A1 dalalam rangka 

terwujudnya kampus yang memiliki ciri khas menarik dan kondusif (T1) 

disajikan pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Kerangka pikir penerapan strategi 

pencapaian tujuan strategis T1 
 
 

b. Strategi untuk arah kebijakan A2 

Strategi kebijakan untuk pewujudan pelayanan prima dan 

tata kelola berdasarkan penjaminan mutu (A2) ditunjukkan 

pada tabel 3.3 berikuti ini. 

Tabel 3.3 Strategi untuk arah kebijakan A2 
 

Kode Strategi untuk Arah Kebijakan 
A2 

SA2.1 Penguatan organisasi dan tata pamong dan kelola 

SA2.2 Pembinaan budaya akhlak mulia terutama pelayanan prima 

SA2.3 Penerapan SIM (Sistim Informasi manajemen) terpadu berbasis IT 
(Teknologi Informasi)/Website  

 
Kerangka pikir strategi penerapan arah kebijakan A2 dalam rangka 

terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola berdasarkan penjaminan 

mutu (T2) disajikan pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.2. Kerangka pikir penerapan strategi 
pencapaian tujuan strategis T2 

 
 

c. Strategi untuk arah kebijakan A3 

Strategi kebijakan untuk pengembangan kegiatan pendidikan, pengajaran 

dan pelatihan secara dinamis dan inovatif yang menghasilkan lulusan 

kompetitif dan berjiwa kewirausahaan (A3) tunjukkan pada tabel 3.4 

berikuti ini. 

Tabel 3.4 Strategi untuk arah kebijakan A3 
 
Kode Strategi untuk Arah Kebijakan A3 

SA3.1 Evaluasi kurikulum secara periodik 

SA3.2 Pengembangan sumber daya manusia 

SA3.3 Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) proses 

belajar mengajar (PBM). 

SA3.4 Pembinaan kegiatan kemahasiswaan 

 
Kerangka pikir strategi penerapan arah kebijakan A3 dalam rangka 

berkembangnya kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan secara 

dinamis dan inovatif yang menghasilkan lulusan kompetitif dan berjiwa 

kewirausahaan terwujudnya pelayanan prima dan tata kelola berdasarkan 

penjaminan mutu (T3) disajikan pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan 
strategis T3 

 
 

d. Strategi untuk arah kebijakan A4 

Strategi kebijakan untuk pewujudan hilirisasi penelitian terapan 

dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang berkontribusi 

signifikan kepada kebijakan pemerintah, pengembangan industri 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (A4) ditunjukkan pada 

tabel 3.2 berikuti ini. 

Tabel 3.5 Strategi untuk arah kebijakan A4 
 
Kode Strategi untuk Arah Kebijakan A4 

SA4.1 Pembentukan pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan 

ekonomi, sosial dan budaya (ekososbud) 

Mengusahakan peningkatan kuantitas perolehan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat terutama di tingkat nasional atas pendanaan Dikti 

SA4.2 Peningkatan perolehan jumlah dan kualitas penelitian dan PKM Mendorong 

peningkatan produk penelitian inovatif seperti: Prototipe, Paten dan Startup 
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SA4.3 Peningkatan perolehan jumlah dan kualitas artikel ilmiah seperti: jurnal 
dan artikel prosiding .Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas 
publikasi ilmiah seperti: jurnal, prosiding dan buku literatur 
 

 

Kerangka pikir strategi penerapan arah kebijakan A3 dalam rangka 

Terwujudnya hilirisasi penelitian terapan dan pengabdian kepada 

masyarakat (PKM) yang berkontribusi signifikan kepada kebijakan 

pemerintah, pengembangan industri dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat (T4) disajikan pada Gambar 3.5. 

 

 
 

Gambar 3.5. Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian 
tujuan strategis T4 

 
3.3 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan 

Regulasi diperlukan sebagai landasan operasional dalam 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Disamping RIP, Statuta dan 

OTK, PNUP juga perlu menetapkan regulasi atau revisi regulasi untuk 

mendukung pencapaian sasaran strategis. Regulasi atau atau revisi regulasi 

mencakup penguatan institusi, penguatan pengelolaan akademik, keuangan, 

aset dan lingkungan kampus, kerjasama, penelitain dan pengabdian kepada 

masyarakat, penguatan kualitas alumni, penetapan standar pembelajaran, 

peraturan akademik dan kemahasiswaan, pedoman penulisan tugas akhir, 

dan standar mutu kinerja. SDM. 
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Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis PNUP periode 

2021-2025, beberapa rancangan regulasi yang berpijak pada arah dan 

strategi kebijakan yang telah ditetapkan ditunjukkan pada tabel 3.6 berikut 

ini. 

 

Tabel 3.6 Kerangka regulasi guna mewujudkan VMTS PNUP 
 

Arah 
Kerangka 
Regulasi 

Urgensi Pembentukan Berdasarkan 
Evaluasi Regulasi 

Unit 
Penanggung 

jawab 

Unit/Instansi 
Terkait 

Target 
Penyelesa
ian 

Kampus 
Menarik dan 
Kondusif 

 Penetapan Master Plan Kampus yang 
didalamnya berisi aturan tentang : 
pengembangan kampus secara bertahap, 
icon kampus (papan nama, gerbang dan 
direktorat), penataan landscape dan sungai 
di sisi kampus 

 Penetapan aturan dan SOP Gugus pengelola 
pemeliharaan kampus 

 Wadir I, 
 Wadir II, 
 Wadir III, 

 Senat 
Akademik 

 SPI 

Tahun 
 2021 

Layanan 
Prima dan 
Tata Kelola 
Berdasarka
n 
Penjaminan 
Mutu 

 Penetapan job deskripsi unit-unit kerja dan 
hubungan antar unit kerja 

 Penetapan aturan dan SOP Layanan Prima 
 Penetapan aturan manejemen dan 

akuntabilitas kinerja SDM 
 Penetapan aturan dan SOP sistem informasi 

manajemen terpadu berbasis IT 
 Penetapan aturan dan SOP Transformasi 

Manajemen PNUP dari PTN Satker ke PTN 
BLU 

 Wadir I, 
 Wadir II 
 Wadir III, 
 P3M 
 P3MP 

 

 Senat 
Akademik 

 SPI 

Tahun  
2021 

Pengembang
an kegiatan 
pendidikan, 
pengajaran 
dan pelatihan 
secara 
dinamis dan 
inovatif yang 
menghasilka
n lulusan 
kompetitif 
dan berjiwa 
kewirausahaa
n 

 Penetapan aturan dan SOP Pengembangan 
SDM 

 Penetapan aturan dan SOP Pengembangan 
kurikulum secara periodik mencakup: 
penguatan konten pembangunan karakter & 
kewirausahaan dan metode pembelajaran 
daring 

 Penetapan aturan dan SOP Monitoring dan 
evaluasi PBM berkelanjutan 

 Penetapan aturan, mekanisme dan SOP 
kerjasama institusi dengan DU/DI dan 
stakeholder lainnya dalam rangka Penguatan 
Link and Match 

 Penetapan aturan Sertifikasi keahlian 
mahasiswa/lulusan yang relevan 

 Penetapan aturan, mekanisme dan SOP 
pengembangan dan pemeliharaan sarana 
dan prasaranan pembelajaran 

 Revisi aturan dan SOP pembinaan kegiatan 
kemahasiswaan 

 Penetapan aturan pengembangan metode 
pembelajaran dan revisi bahan ajar 

 Revisi Peraturan Akademik dan 
Kemahasiswaan, termasuk pembelajaran 
lampau 

 Wadir I, 
 Wadir II 
 Wadir III, 
 P3M 
 P3MP 

 

 Senat 
Akade
mik 

 SPI 

 
Tahun 
2021 
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Hilirisasi 
penelitian 
terapan dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
(PKM) 
yang 
berkontribu
si signifikan 
kepada 
kebijakan 
pemerintah, 
pengemban
gan industri 
dan 
peningkatan 
kesejahteraa
n 
masyarakat 

 Penetapan aturan dan panduan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat 

 Penetapan aturan dan mekanisme kerjasama 
penelitian inovatif dan ppm dengan DU/DI 
dan stakeholder lainnya termasuk 
pemanfaatan hasil dan produk penelitian 
inovatif (prototipe, paten dan Stratup) 

 Penetapan aturan pembentukan Pusat Kajian 
Inovatif yang bersifat adhoc 

 Penetapan aturan insentif bagi dosen yang 
terlibat sebagai speaker dalam forum ilmiah 
dan publikasi ilmiah yang berkontribusi 
meningkatkan daya saing institusi 

 Wadir I, 
 Wadir II 
 Wadir III, 
 P3M 
 P3MP 

 

 Senat 
Akade
mik 

 SPI 

Tahun 
2021 
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Untuk mencapai sasaran rancangan regulasi yang telah dijabarkan diatas, 

PNUP harus didukung oleh kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, 

ketatalaksanaan, dan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien. Kerangka 

kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung 

pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui 

ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta 

pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Struktur Organisasi dan Tata Kelola 

(OTK) PNUP 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

BAGAN STRUKTUR OTK PNUP 2019 

 

Gambar 3.6. Struktur Organisasi dan Tata Kelola (OTK) PNUP 2019 

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya 

memimpin PNUP, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur, dan 

didukung oleh 2 (dua) Bagian, 2 (dua) Pusat, 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis 

dan 6 (enam) Jurusan) sebagaimana terlihat pada gambar 3.6. Disamping itu 

terdapat unit Satuan Pengawas Internal (SPI) yang mendukung Direktur 

dalam hal pengawasan kinerja non akademik. Sementara Senat Akademik 

berperan memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan kepada Direktur 

dalam hal kinerja akademik. 

Untuk menjamin program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan 

tujuan dan sasaran, diperlukan adanya tahapan pengendalian dan evaluasi. 

Ruang lingkup pengendalian mencakup realisasi pelaksanaan program, 
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identifikasi permasalahan dan kendala serta langkah tindak lanjut yang akan 

dilakukan. Sedangkan ruang lingkup evaluasi meliputi pencapaian hasil, 

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dalam 

rangka perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan di masa 

yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan pada keluaran (output), 

hasil (outcomes), dan dampak dari pelaksanaan rencana pembangunan 

pendidikan. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra ini dilakukan 

bersama dengan SPI PNUP untuk program  non  akademik, sedangkan 

pengendalian dan evaluasi untuk program akademik dikoordinasikan dengan 

Senat Akademik PNUP untuk mendapatkan pertimbangan/persetujuan. 

 
3.4 Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi 

 
Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan 

secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem 

merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian 

tujuan PNUP. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan PNUP diharapkan 

dapat mewujudkan birokrasi ASN yang memiliki kompetensi, integritas, 

nasionalisme dan berwawasan global. 

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang 

dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang 

transparan untuk mendapatkan talent terbaik, peningkatan kompetensi 

pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan 

dan sanksi (reward and punishment) dalam rangka meningkatkan kinerja 

seluruh ASN. 

Reformasi birokrasi internal PNUP merupakan upaya sistematis, 

terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik 

(good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia 

aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. 

Reformasi birokrasi internal PNUP dihadapkan pada upaya mengatasi 

masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak 

disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum 

ada perubahan paradigma (mindset), belum partisipatif dan kredibel, 

pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, 

murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.  
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Untuk itu, Program Rreformasi Birokrasi PNUP Tahun 2021-2025 

diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas , baik dari aspek, jumlah 

kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun integritas 

sehingga tercapai peningkatan kualitas pelayanan public yang lebih baik, 

peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan 

profesionalisme SDM, serta penyelenggara pemerintahan yang bersih dan 

bebas KKN                                 .
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BAB IV 

PROGRAM, TARGET KINERJA, DAN  

KERANGKA PENDANAAN 
 

Berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode tahun 2021 sampai 

dengan tahun 2025, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mencapai sasaran 

tersebut yang dituangkan dalam bentuk berbagai program. Secara bertahap program 

yang dituangkan pada Renstra ini akan menjadi acuan dasar untuk pelaksanaan secara 

sistimatis dan berkesinambungan selama kurun waktu lima tahun ke depan.  

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditampilkan untuk mengukur seberapa besar tingkat 

keberhasilan dari setiap program yang sudah dijalankan di masa mendatang. Indikator 

Kinerja Utama (IKU) dirancang berdasarkan kondisi ril Politeknik Negeri Ujung 

Pandang yang ada pada saat ini (lihat bagian evaluasi diri) dan yang diprediksi mampu 

dicapai secara bertahap berdasarkan pemberdayaan sumber daya yang ada secara 

optimal.   

Implementasi program yang telah direncanakan akan dapat dilakukan dengan adanya 

dukungan finansial yang cukup dan proporsional. Untuk itu, diperlukan usaha 

diversifikasi sumber keuangan dan tidak bertumpu hanya pada sumber dana 

pemerintah murni (APBN) dan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa. Kerja sama 

dengan pihak industri dan usaha perlu terus dikembangkan untuk mendapatkan sumber 

dana tambahan. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam inplementasi program untuk 

mencapai target adalah pengalokasian dana yang berbasis pada prinsip efisien, efektif, 

dan akuntabel.  
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4.1  Program Utama 
 Tabel 4.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kampus yang memiliki ciri khas yang 

menarik dan lingkungan kondusif. 

Arah Kebijakan dan Strategi Program Kerja 

1.1 Penyiapan/review Master Plan 

Kampus 

1) Rencana pelaksanaan bangunan icon 

kampus;  

2) Rencana pelaksanaan infrastruktur kampus 

secara bertahap; 

3) Rencana pelaksanaan landscape kampus. 

1.2 Pengelolaan gugus pemeliharaan 

kampus 

1) Pengelolaan gugus pemeliharaan 

pekarangan kampus; 

2) Pengelolaan gugus pemeliharaan gedung 

kampus; 

3) Pengelolaan gugus pemeliharaan fasilitas 

pendukung kampus.  

1.3 Pemberdayaan sungai di sisi 

Kampus 2 

1) Normalisasi aliran sungai; 

2) Pembangunan sistem drainase  

3) Pengembangan pariwisata dan transportasi 

sungai 

 

Tabel 4.2  Sasaran Strategis 2  Terwujudnya budaya layanan prima dan tata 

pamong dan kelola yang baik dan produktif 

(good and corporate governance). 

Arah Kebijakan dan Strategi Program Kerja 

2.1 Penguatan organisasi dan tata 

pamong dan kelola  

 

 

1) Transformasi otonomi pengelolaan dari 

satker menjadi BLU (Badan Layanan 

Umum); 

2) Penyehatan organisasi melalui mekanisme 

RBI (Reformasi Birokrasi Internal);   
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3) Penerapan manajemen akreditasi institusi 

dan program studi; 

4) Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja (SMK3); 

5) Penguatan Sistem Penjaminan Mutu 

Pengelolaan; 

6) Penyediaan Job Deskripsi dan Standar 

Prosedur Operasi (SOP). 

2.2 Pembinaan budaya pelayanan 

prima 

1) Penyediaan standar pelayanan prima; 

2) Pelatihan dan sosialisasi pelayanan prima; 

3) Monitoring dan evaluasi pelayanan prima. 

2.3 Penerapan SIM (Sistim Informasi 

manajemen) terpadu berbasis IT 

(Teknologi Informasi)/Website 

1) Perancangan SIM terpadu berbasis IT; 

2) Pelatihan dan sosialisasi penerapan SIM 

terpadu berbasis IT; 

3) Penugasan tim teknis untuk pelayanan 

updating data dan informasi serta 

perbaikan masalah sistem dan jaringan 

internet. 

 

Tabel 4.3  Sasaran Strategis 3 erkembangnya kegiatan pendidikan, 

pengajaran dan pelatihan secara dinamis dan inovatif yang menghasilkan 

lulusan kompetitif dan berjiwa kewirausahaan. 

Arah Kebijakan dan Strategi Program Kerja 
3.1 Evaluasi kurikulum secara 

periodik 

1) Penguatan relevansi kurikulum terutama 

muatan pembangunan karakter dan 

kewirausahaan dalam kurikulum; 

2) Penerapan metode pembelajaran sesuai 

perkembangan iptek; 

3) Penyiapan bahan/buku ajar dan buku 

literatur, terutama yang ber-ISSN disiapkan 

oleh dosen internal; 
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4) Peningkatan program sertifikat keahlian 

mahasiswa dan lulusan; 

5) Menjalin program link and match dengan 

industri/perusahaan terkait untuk 

meningkatkan relevansi pendidikan dan 

pengajaran. 

3.2 Pengembangan sumber daya 

manusia 

 

1) Program lanjut studi dosen dan tenaga 

kependidikan; 

2) Program pelatihan dosen dan tenaga 

kependidikan; 

3) Program pendidikan dan pelatihan bagi 

stakeholder. 

3.3 Pengembangan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana (sarpras) 

proses belajar mengajar (PBM). 

1) Modernisasi sarpras PBM; 

2) Pengadaan sarpras PBM sesuai kebutuhan; 

3) Pemeliharaan sarpras PBM; 

3.4 Pembinaan kegiatan 

kemahasiswaan 

1) Meningkatnya jumlah mahasiswa yang ikut 

kegiatan penalaran dan keilmuan; 

2) Meningkatnya jumlah mahasiswa yang ikut 

kegiatan bakat, minat dan kegemaran; 

3) Meningkatnya jumlah mahasiswa yang ikut 

kegiatan kesejahteraan dan bakti sosial. 

4) Meningkatnya jumlah mahasiswa yang 

berprestasi nasional dan internasional pada 

bidang penalaran keilmuan dan minat bakat. 

 

 

Tabel 4.4 Sasaran Strategis 4  Terwujudnya hilirisasi penelitian terapan dan 

pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang 

berkontribusi signifikan kepada kebijakan 

pemerintah, pengembangan industri dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat 
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Arah Kebijakan dan Strategi Program Kerja 

1 2 
4.1 Pembentukan pusat kajian ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek) 
dan ekonomi, sosial dan budaya 
(ekososbud)   

 

1) Penyusunan Renstra terutama topik dan 
peta jalan penelitian dan PKM;  

2) Perencanaan kegiatan forum-forum ilmiah 
dan penugasan speaker dalam kegiatan ini; 

3) Penugasan reviewer proposal penelitian 
dan PKM dan artikel ilmiah;  

4) Penugasan tim pengelola jurnal dan 
forum-forum ilmiah;  

5) Penggalangan kerjasama penelitian dan 
PKM dengan PT lain, institusi pemerintah 
dan industri/proyek. 

4.2 Peningkatan perolehan jumlah 
dan kualitas penelitian dan PKM 

1) Program pelatihan penulisan proposal 
penelitian dan PKM; 

2) Program review internal proposal 
penelitian dan PKM; 

3) Program monitoring dan evaluasi internal 
pelaksanaan penelitian dan PKM;  

4) Pemberian insentif penelitian terapan 
inovatif seperti penelitian yang 
menghasilkan luaran paten, prototipe dan 
startup. 

4.3 Peningkatan perolehan jumlah 
dan kualitas artikel ilmiah seperti: 
jurnal dan artikel prosiding. 

1) Program pelatihan penulisan artikel 
ilmiah; 

2) Program review internal draft artikel 
ilmiah; 

3) Pemberian insentif penerbitan artikel 
ilmiah. 

 

1.2 Target Kinerja 

 Indikator kinerja utama yang dikelompokkan berdasarkan program utama yang 

telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilan, perlu direncanakan target 

kinerja dalam angka sebagai barometer yang dapat terukur yang disebut Indikator 

Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Berikut tabel 4.5 sampai tabel 4.54 dari setiap 

indikator kinerja dari masing-masing program yang direncanakan untuk dicapai 

secara bertahap dalam kurun lima tahun ke depan.  

 

Tabel 4.5  Program 1.1.1 Rencana Pelaksanaan Bangunan Icon Kampus 
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Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025  Tersedianya dokumen perencanaan 
bangunan icon kampus 

dok 0 1   1   

Terdapatnya bangunan icon kampus 
pertama (contoh bangunan Gedung 
Direktorat) 

unit 0  1     

Terdapatnya bangunan icon kampus kedua 
(contoh bangunan Gapura dan Papan 
Nama) 

unit 0   1    

Terdapatnya bangunan icon kampus ketiga 
(contoh bangunan Gedung Alumni dst) 

unit 0     1  

*Baseline 

Tabel 4.6  Program 1.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur 

Kampus Secara Bertahap 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
Target 

Ket 
2020* 2021 2022 2023 2024 2025 

Review Master Plan Kampus dok 0 1         
Tersedianya dokumen rencana 
pelaksanaan infrastruktur kampus secara 
bertahap 

dok 0 1         

Terdapatnya bangunan infrastruktur tahap 
pertama (contoh gedung kuliah, 
laboratorium dan bengkel Jurusan Teknik 
Mesin) 

paket 0 1         

Terdapatnya bangunan infrastruktur tahap 
kedua (contoh gedung kuliah, 
laboratorium dan bengkel Jurusan Teknik 
Sipil dst) 

paket 0  1        

*Baseline 

Tabel 4.7   Program 1.1.3 Rencana Pelaksanaan Landscape Kampus 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
Target 

Ket 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Tersedianya dokumen perencanaan 
landscape kampus 

dok 0 1      

Terdapatnya landscape kampus bagian 
depan 

paket 0  1     

Terdapatnya landscape kampus bagian 
tengah 

paket 0   1    
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Terdapatnya landscape kampus bagian 
belakang dst. 

paket 0    1   

*Baseline 

 
Tabel 4.8 Program 1.2.1 Pengelolaan Gugus Pemeliharaan Pekarangan Kampus 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
Target 

Ket 
2020* 2021 2022 2023 2024 2025 

Tersedianya pembagian tugas dan jadwal 
pelaksanaan Gugus Pemeliharaan 
Pekarangan Kampus; 

dok 0 1     

Tersedianya dokumen monev pelaksanaan 
tugas Gugus Pemeliharaan Pekarangan 
Kampus. 

dok 0 1 1 1 1 1 

*Baseline 

Tabel 4.9 Program 1.2.2 Pengelolaan Gugus Pemeliharaan Gedung Kampus 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya pembagian tugas dan jadwal 
pelaksanaan Gugus Pemeliharaan Gedung 
Kampus 

dok 0 1     

Tersedianya dokumen monev pelaksanaan 
tugas Gugus Pemeliharaan Gedung 
Kampus. 

dok 0 1 1 1 1 1 

*Baseline 

Tabel 4.10 Program 1.2.3 Pengelolaan Gugus Pemeliharaan Fasilitas Pendukung 

Kampus 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya pembagian tugas dan jadwal 
pelaksanaan Gugus Pemeliharaan Fasilitas 
Pendukung Kampus; 

dok 0 1     

Tersedianya dokumen monev pelaksanaan 
tugas Gugus Pemeliharaan Fasilitas 
Pendukung Kampus. 

dok 0 1 1 1 1 1 

*Baseline 

Tabel 4.11  Program 1.3.1 Normalisasi Aliran Sungai 
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Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya MoU dengan Pemerintah 
Daerah terkait; 

 0 1      

Tersedianya dokumen perencanaan 
normalisasi aliran sungai; 

 0  1     

Normalisasi aliran sungai.  0   1    
*Baseline 

Tabel 4.12 Program 1.3.2 Pembangunan Sistem Drainase 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya dokumen perencanaan sistem 
drainase 

dok 0 1    

Terdapatnya jaringan drainase daerah 
tangkapan awal; 

paket 0  1   

Terdapatnya jaringan drainase daerah 
penyaluran; 

paket 0   1  

Terdapatnya jaringan drainase ke 
pembuangan akhir. 

paket 0    1 

*Baseline 

Tabel 4.13  Program 1.3.3  Pengembangan Pariwisata dan Transportasi Sungai 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya dokumen perencanaan 
pengembangan pariwisata dan transportasi 
sungai; 

dok 0 1    

Berdirinya Prodi Pariwisata; Prodi 0 1    
Tersedianya izin pembukaan fasilitas 
pariwisata dan transportasi sungai; 

dok 0  1   

Terbangunnya fasilitas pendukung 
pariwisata dan transportasi sungai 

paket 0   1  
  

Terbentuknya tim manajemen pariwisata 
dan transportasi sungai. 

tim 0    1 

*Baseline 

 

Tabel 4.14 Program 2.1.1 Transformasi Otonomi Pengelolaan dari Satker 

menjadi BLU 
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Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Terbentuknya tim penyusun dokumen 
BLU 

tim 0 1     

Terpenuhinya syarat substantif dok 0  1     
Terpenuhinya syarat teknis dok 0   1   
Terpenuhinya syarat adminstratif dok 0    1  

*Baseline 

Tabel 4.15 Program 2.1.2 Penyehatan Organisasi Melalui Mekanisme RBI 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya dokumen road map 2020-
2024 

dok 0 1     

Tersedianya dokumen Rencana Kerja dan 
Skedul 

dok 0 1     

Persentase unit kerja yang menerapkan 
prosedur operasional standar (POS) di 
lingkungan PNUP 

% 0 80 100 100 100 100 

Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) 

nilai B BB BB AB AB AB PK 

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan 
RKA-K/L 

% 93.49 93 94 94 95 96 PK 

*Baseline 

 

Tabel 4.16 Program 2.1.3 Penerapan manajemen akreditasi institusi dan program 

studi 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah program studi relevan 
KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus 
Merdeka) 

Prodi 24 25 25 26 27 28 

Persentase jumlah program studi yang 
memiliki akreditasi atau sertifikat 
internasional yang diakui pemerintah 

% 0 2,0 4,0 7,0 10,0 15,0 PK 

Persentase program studi yang melakukan 
kerjasama kurikulum dengan dunia 
industri/dunia usaha 

% 50 60 70 80 100 100 PK 
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Memperkuat Link and Match untuk 
meningkatkan relevansi pendidikan 
melalui kegiatan PKL dan penyerapan 
lulusan ke dalam dunia kerja yang relevan 

dok 0 6 8 10 12 14  

Persentase  program studi yang 
menggunakan metode pembelajaran 
pemecahan kasus (case method) atau 
pembelajaran kelompok berbasis projek 
(team-based project) sebagai sebagaian 
bobot evaluasi 

% 0 50 60 70 90 100 PK 

Jumlah Program Studi dari status PDD 
menjadi PSDKU atau PSDKU Baru 

Prodi 0 2 2 5 0 0  

Pembentukan Program Studi Baru (S-1 
dan S-2 Terapan) 

Prodi 0 1 2 2 2 0 
 

*Baseline 

 

Tabel 4.17 Program 2.1.4  Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya dokumen SMK3 dok 0 1 1 1 1 1 

Kondisi lingkungan tempat kerja yang 
meliputi Kondisi fisik, yaitu berupa 
penerangan, suhu udara, ventilasi ruangan 
tempat kerja, tingkat kebisingan, gataran 
mekanis, radiasi, dan tekanan udara 

jurusan - 7 7 7 7 7 

Mental psikologis. Kondisi ini meliputi 
hubungan kerja dalam 
kelompok/teman sekerja; hubungan kerja 
antara bawahan dengan 
atasan dan sebaliknya, suasana kerja dan 
lain-lain. 

unit 
kerja 

- 7 7 7 7 7 

*Baseline 

 

 

 

Tabel 4.18 Program 2.1.5 Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Pengelolaan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan  Target Ket 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya dokumen mutu pada unit 
kerja 

jurusan 7 7 7 7 7 7  

Meningkatnya akreditasi institusi dari B ke 
A 

- B B A A A A  

Meningkatnya jumlah program studi yang 
mendapat nilai A 

Prodi 2 3 9 15 20 25  

Mengembangkan kurikulum secara 
periodik mencakup: penguatan konten 
pembangunan karakter & kewirausahaan 
dan metode pembelajaran daring 

Prodi 0 6 12 18 25 25  

Memonitoring dan evaluasi PBM 
berkelanjutan 

Prodi 25 25 25 26 27 28  

*Baseline 

 

Tabel 4.19 Program 2.1.6 Penyediaan Job Deskripsi dan Standar Prosedur 

Operasi (SOP). 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah Dokumen Job Diskripsi dan 
prosedur operasional standar (POS) yang 
telah dibuat 

dok 160 200 230 250 280 300 

Persentase unit kerja yang menerapkan 
prosedur operasional standar (POS) di 
lingkungan PNUP 

% 80 100 100 100 100 100 

*Baseline 

Tabel 4.20 Program 2.2.1 Penyediaan standar pelayanan prima 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya dokumen standar pelayanan 
prima pada unit kerja 

unit 
kerja 

0 7 7 7 7 7  

Tersedianya fasilitas pendukung pelayanan 
prima pada unit kerja 

unit 
kerja 

0 7 7 7 7 7  

Indeks kepuasan pelayanan (Skor =1 sd 4) nilai - 3,0 3,1 3,5 3,6 3,7  
*Baseline 

Tabel 4.21 Program 2.2.2 Pelatihan dan sosialisasi pelayanan prima 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan  Target Ket 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Persentase unit yang telah mengikuti 
pelatihan dan sosialiasi pelayanan prima 

unit 
kerja 

0 1 7 7 7 7  

Sosialisasi SOP Pelayanan Publik unit 
kerja 

0 1 7 7 7 7  

*Baseline 

 

Tabel 4.22 Program 2.2.3  Monitoring dan evaluasi pelayanan prima 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Ketersediaan dokumen mekanisme monev 
pelayanan prima pada unit kerja 

unit 
kerja 

0 7 7 7 7 7  

Tingkat kepuasan stakeholders thd 
pelayanan (skor; 1 – 4) 

skor 0 3,0 3,1 3,5 3,6 3,7  

Persentase unit yang telah membuat 
laporan monitor dan evaluasi pelayanan 
prima 

% 0 100 100 100 100 100  

*Baseline 

 

Tabel 4.23 Program 2.3.1 Perancangan SIM terpadu berbasis IT 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya rancangan website SIM 
terpadu berbasis IT 

paket 0 1      

Tersedianya sistem data base yang terinput 
dalam website SIM (mudah diakses) 

% 0 50 100 100 100 100  

Updating data base secara reguler pada 
unit kerja 

jurusan 0 7 7 7 7 7  

*Baseline 

 

 

Tabel 4.24 Program 2.3.2 Pelatihan dan sosialisasi penerapan SIM terpadu 

berbasis IT 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan  Target Ket 
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2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Pelatihan dan sosialisasi penggunaan SIM 
pada semua unit kerja 

Jurusan 6 6 7 7 7 7  

Layanan pelatihan dan sosialisasi 
penggunaan SIM kepada stakeholder 
eksternal/tamu 

paket 0 1 1 1 1 1  

Kelancaran penggunaan SIM (krg K atau 
lancar L) 

- K K L L L L  

Frekuensi penggunaan SIM (jarang J atau 
sering S) 

- J J S S S S  

*Baseline 

 

Tabel 4.25 Program 2.3.3 Penugasan tim teknis untuk pelayanan updating data dan 

informasi serta perbaikan masalah sistem dan jaringan internet. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya tim teknis di setiap unit kerja 
untuk penanganan masalah sistem dan 
jaringan 

Jurusan 1 7 7 7 7 7 
 

Tersedianya tim updating data di setiap 
unit kerja Jurusan 1 7 7 7 7 7  

Tingkat kepuasan stakeholders thd 
pelayanan SIM (skor; 1 – 4) skor 2 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8  

*Baseline 

 

Tabel 4.28 Program 3.1.1 Penguatan relevansi kurikulum terutama muatan 

pembangunan karakter dan kewirausahaan dalam 

kurikulum. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya kurikulum yang sesuai 
dengan kebutuhan dunia kerja Prodi 3 6 12 25 25 25  

Tersedianya kurikulum bermuatan 
pembangunan karakter dan kewirausahaan Prodi 6 6 12 25 25 25  

Presentase lulusan yang berhasil mendapat 
pekerjaan; melanjutkan studi atau menjadi 
wiraswasta 

% 79 80 80 82 84 88 
PK 
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Presentase lulusan yang menghasilkan 
paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar 
kampus atau meraih prestasi palin rendah 
tingkat nasional 

% 0 15 16 18 20 20 

PK 

Prosentase lulusan yang berwirausaha % 2.9 5 10 10 15 20  
Lama menunggu rata-rata lulusan untuk 
mendapatkan pekerjaan pertama bulan 5.6 12 9 9 6 6 

 

Pelibatan dunia kerja terkait dalam 
perumusan kurikulum Prodi 0 6 12 25 26 27 

 

*Baseline 

 

Tabel 4.29 Program 3.1.2 Penerapan metode pembelajaran sesuai perkembangan 

iptek) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah Prodi yang menerapkan kebijakan 
kurikulum terbaru, seperti kurikulum 
KKNI/ Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus 
Merdeka) 

Prodi 0 6 12 25 26 27  

Persentase program studi yang 
melaksanakan kerja sama dengan mitra 

% 45 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 PK 

Persentase mata kuliah yang menggunakan 
metode pembelajaran kelompok berbasis 
proyek (team-based project) sebagai 
sebagaian bobot evaluasi 

% 0 50 60 70 90 100 PK 

Rata-rata IPK lulusan D3 nilai 3.5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3  

Rata-rata lama studi lulusan D3 tahun 3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0  
Rata-rata IPK lulusan D4  3.55 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4  
Rata-rata lama studi lulusan D4 tahun 4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0  
Persentase lulusan tepat waktu % 50 55 58 60 62 65  
Persentase lulusan D3 yang langsung 
bekerja sesuai bidangnya 

% - 40 45 50 55 60  

Persentase lulusan D4 yang langsung 
bekerja sesuai bidangnya 

% - 40 45 50 55 60  

Persentase lulusan bersertifikat 
kompetensi dan profesi 

% 45 50 60 70 80 90  

Persentase Program Studi terakrediatasi 
minimal B 

% 84 100 96 96 89 93  

Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa - 1:14 1:15 1:16 1:18 1:20 1:22  

Motivasi belajar mahasiswa level sdg sdg sdg tg tg tg  
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Pemahaman mahasiswa terhadap iptek 
terbaru termasuk Teknologi Industri 4.0 

level sdg sdg sdg tg tg tg  

*Baseline 

Tabel 4.30 Program 3.1.3 Penyiapan bahan/buku ajar dan buku literatur, terutama 

yang ber-ISSN disiapkan oleh dosen internal 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah bahan/buku ajar yang sesuai 
dengan kurikulum dan dipakai dalam 
kalangan sendiri 

Judul 
20 25 50 75 100 150 

Jumlah bahan/buku ajar yang ber-ISSN Judul 10 10 20 30 40 50 
Jumlah buku literatur yang ber-ISSN Judul  1 5 10 15 20 25 
Prosentase dosen yang membuat buku ajar 
dan literatur 

% 
10 10 25 40 50 70 

*Baseline 

Tabel 4.31 Program 3.1.4 Peningkatan program sertifikat keahlian mahasiswa dan 

lulusan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Prosentase keahlian terkait yang disiapkan 
kegiatan sertifikasinya 

skema 27 50 55 60 65 70  

Prosentase lulusan yang memperoleh 
sertifikat keahlian 

% 58.2 80 85 90 95 100  

Persentase lulusan yang berhasil 
mendapatkan pekerjaan  sesuai bidang 
keahliannya 

% - 60 65 70 75 80 PK 

Prosentase lulusan yang diterima 
berdasarkan sertifikat keahlian 

% - 10 15 20 25 30 PK 

*Baseline 

 

Tabel 4.32 Program 3.1.5 Menjalin program link and match dengan 

industri/perusahaan terkait untuk meningkatkan 

relevansi pendidikan dan pengajaran 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan  Target Ket 
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2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Persentase dosen yang berkegiatan 
tridarma di kampus lain, di QS100 
berdasarkan bidang ilmu (QS100 by 
subject), bekerja sebagai praktisi di dunia 
industry, atau membina mahasiswa yang 
berhasil mereaih prestasi paling rendah 
tingkat nasional dalam 5 (lima) 

% 0 20 25 30 35 40 PK 

Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, 
memeliki sertifikat kompetensi/profesi 
yang diakui oleh industry dan dunia kerja; 
atau berasala dari kalangan praktisi 
professional, dunia industry, atau dunia 
kerja 

% 20 40 45 50 50 55 PK 

Persentase lulusan yang memiliki 
pengalaman bekerja di industri melalui 
prog Kampus Merdeka 

% 0 25 30 35 40 25 

Jumlah perusahaan yang menjalin 
kerjasama dengan institusi untuk prog 
Link and Match 

perush 2 18 18 24 24 30 

Jumlah perusahaan yang terlibat dalam 
perumusan kurikulum 

perush 5 18 18 24 24 30 

Jumlah perusahaan yang menerima 
mahasiswa untuk kegiatan PKL dan 
magang 

perush 50 60 60 90 90 120 

 
Jumlah perusahaan yang menerima lulusan 
untuk bekerja 

perush 2 60 60 90 90 120 
 

*Baseline 

 

Tabel 4.33 Program 3.2.1 Program lanjut studi dosen dan tenaga kependidikan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Persentase dosen berkualifikasi S3 % 19,7 25 30 35 40 44  

Persentase tenaga kependidikan 
berkualifikasi S1 

% 4,9 12 15 17 20 22  

Persentase tenaga kependidikan 
berkualifikasi S2 

% 1,8 3 5 7 10 12  

*Baseline 

 

Tabel 4.34 Program 3.2.2 Program pelatihan dosen dan tenaga kependidikan 
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Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Persentase dosen yang memiliki 
sertifikat keahlian 

% 6 8 9 10 11 12  

Persentase dosen yang mengikuti 
pelatihan untuk peningkatan keahlian 
pendidikan dan pengajaran 

% 15 16 18 20 22 25  

Persentase dosen yang mengikuti 
pelatihan untuk peningkatan keahlian 
penelitian dan penulisan karya ilmiah 

% 20 25 30 35 40 45  

Persentase dosen dan tendik (staf) yang 
mengikuti pelatihan untuk peningkatan 
kompetensi manajemen 

% 2 4 10 15 20 30  

Persentase dosen yang memiliki jabatan 
Lektor Kepala 

% 42 45 60 70 80 90  

Persentase dosen yang memiliki jabatan 
Professor 

% 1.24 1.5 2 3 5 7  

Persentase dosen dan tendik (staf) yang 
meraih prestasi tingkat lokal/regional 

% 5 5 10 15 20 25  

Persentase dosen dan tendik (staf) yang 
meraih prestasi/rekognisi tingkat 
nasional 

% 1 2 4 6 8 10  

Persentase dosen dan tendik (staf) yang 
meraih prestasi/rekognisi tingkat 
internasional 

% - 0 0.3 0.6 0.9 1.2  

*Baseline 

Tabel 4.35 Program 3.2.3  Program pendidikan dan pelatihan bagi 

stakeholder 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Target Keterangan 
2021 2022 2023 2024 2025 

Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan 
yang telah terselenggara di PNUP 

kegiatan 
3 5 8 10 14 

Jumlah peserta yang telah mengikuti 
pendidikan dan pelatihan di PNUP 

orang 
60 80 100 120 140 

Jumlah instansi/perusahaan yang telah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan di 
PNUP 

instansi 

1 2 3 4 5 
Jumlah dosen dan tendik (staf) yang telah 
memberikan pendidikan dan pelatihan 
bagi stakeholder luar 

staf 

2 5 10 14 18 
*Baseline 
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Tabel 4.36 Program 3.3.1 Modernisasi sarpras PBM 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Target Keterangan 
2021 2022 2023 2024 2025 

Tersedianya sarana dan prasarana (sarpras) 
yang berbasis computer dan IT 

paket 
1 

Tersedianya sarana dan prasarana (sarpras) 
yang berbasis teknologi digital 

paket 
1 

Tersedianya sarana dan prasarana (sarpras) 
pembelajaran jarak jauh 

paket 
1 

Tersedianya sarana dan prasarana (sarpras) 
yang berbasis Industri 4.0 termasuk 
sharing big data, otomasi, artificial 
inteliligence dll 

paket 

1 
*Baseline 

 

Tabel 4.37 Program 3.3.2 Pengadaan sarpras PBM sesuai kebutuhan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Presentase ketersediaan sarpras di ruang 
kelas teori 

paket - 5 10 15 20 25  

Presentase ketersediaan sarpras di ruang 
laboratorium 

paket - 2 4 6 8 10  

Presentase ketersediaan sarpras di ruang 
bengkel 

paket - 2 4 6 8 10  

Presentase ketersediaan sarpras di ruang 
lain-lainnya termasuk ruang rapat, 
pertemuan, aula dll. 

paket - 1 2 3 4 5  

*Baseline 

Tabel 4.38 Program 3.3.3 Pemeliharaan sarpras PBM 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Tersedianya pembagian tugas dan jadwal 
pelaksanaan Gugus Pemeliharaan Sarpras 

PBM 

dok - 1     

Tersedianya dokumen monev pelaksanaan 
tugas Gugus Pemeliharaan Sarpras PBM. 

dok - 1 1 1 1 1 
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*Baseline 

 

Tabel 4.39 Program 3.4.1 Meningkatnya jumlah mahasiswa yang ikut kegiatan 

penalaran dan keilmuan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah kegiatan yang terkait penalaran 
dan keilmuan 

keg 12  30 35  40  45  50    

Presentase mahasiswa yang ikut kegiatan 
penalaran dan keilmuan 

% 0.5  13 21  28 37  40    

Jumlah mahasiswa yang berprestasi dalam 
kegiatan penalaran dan keilmuan 

mhs 24  200  320 420  550  600    

Prosentase lulusan yang telah mengikuti 
kegiatan ini terserap dalam dunia kerja 
yang relevan 

% -  5  7  9  20  11   

Jumlah mahasiswa yang mengikuti 
kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 
(Merdeka Belajar) 

orang 10 250 300 350 400 450  

*Baseline 

 

Tabel 4.40 Program 3.4.2 Meningkatnya jumlah mahasiswa yang ikut kegiatan 

bakat, minat dan kegemaran 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah kegiatan yang terkait bakat, minat 
dan kegemaran 

keg 12  30  35  40  45  50   

Presentase mahasiswa yang ikut kegiatan 
bakat, minat dan kegemaran 

% 0,7  13  21  28  37  40   

Jumlah mahasiswa yang berprestasi dalam 
kegiatan bakat, minat dan kegemaran 

mhs 35  200  320  420  550  600   

Prosentase lulusan yang telah mengikuti 
kegiatan ini terserap dalam dunia kerja 
yang relevan 

% -  5  7  9  10  11   

*Baseline 
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Tabel 4.41 Program 3.4.3 Meningkatnya jumlah mahasiswa yang ikut kegiatan 

kesejahteraan dan bakti sosial.  

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah kegiatan yang terkait kesejahteraan 
dan bakti sosial 

keg -  30  35  40  45  50   

Presentase mahasiswa yang ikut kegiatan 
kesejahteraan dan bakti sosial 

% -  13  21  28  37  40   

Jumlah mahasiswa yang berprestasi dalam 
kegiatan kesejahteraan dan bakti sosial 

mhs -  200  320  420  550  600   

Persentase llusan yang telah mengikuti 
kegiatan yang terserap dalam dunia kerja 
yang relevan 

% -  5  7  9  10  11  

*Baseline 

Tabel 4.42 Program 4.1.1 Penyusunan Renstra terutama topik dan peta jalan 

penelitian dan PkM 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah penelitian rutin dosen Judul 110 116 120 130 140 150   
Jumlah penelitian rutin PLP Judul 5 15 17 20 23 25  
Jumlah dana penelitian rutin dosen Jutaan 

Rp 
779 1.160 1.200 1.300 1.400 1.500  

Jumlah dana penelitian rutin PLP Jutaan 
Rp 

20 75 85 100 115 125  

Jumlah PkM rutin dosen Judul 56 66 70 80 90 95  
Jumlah dana PkM rutin dosen Jutaan 

Rp 
392 462 490 560 630 665  

Jumlah penelitian nasional Judul 12 30 35 40 45 50   
Jumlah dana penelitian nasional Jutaan 

Rupiah 
301 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000  

Jumlah PkM nasional Judul 3 15 18 24 30 33  
Jumlah dana PkM nasional Jutaan 

Rupiah 
241 975 1.170 1.560 1.950 2.145  

Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam 
penelitian dosen 

Mah. 200 292 310 340 370 400   

Jumlah Desa Binaan Desa 4 6 6 6 7 7   
Jumlah dana yang tersalurkan untuk 
desa binaan 

Jutaan 
Rupiah 

25 120 120 120 140 140  

*Baseline 
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Tabel 4.43 Program 4.1.2 Perencanaan kegiatan forum-forum ilmiah dan 

penugasan speaker dalam kegiatan ini 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah forum ilmiah yang terselenggara Keg - 1 1 1 2 2   
Jumlah dosen yang mendapat penugasan 
sebagai speaker pada forum nasional 

Orang - 25 25 25 50 50 
  

Jumlah dosen yang mendapat penugasan 
sebagai speaker pada forum internasional 

Orang - 25 25 25 25 25 
  

*Baseline 

 

Tabel 4.44 Program 4.1.3 Penugasan reviewer proposal penelitian dan PkM dan 

artikel ilmiah 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah dosen yang mendapat penugasan 
sebagai reviewer proposal penelitian  

Orang - 15 15 16 17 18  

Jumlah dosen yang mendapat penugasan 
sebagai reviewer proposal PkM  

Orang - 13 13 14 15 16  

Jumlah dosen yang mendapat penugasan 
sebagai reviewer proposal artikel ilmiah 
tingkat local dan nasional  

Orang - 2 3 4 5 6  

Jumlah dosen yang mendapat penugasan 
sebagai reviewer proposal artikel ilmiah 
tingkat nasional 

Orang - 10 11 12 12 12  

 

Tabel 4.45 Program 4.1.4  Penugasan tim pengelola jurnal dan forum-forum 

ilmiah; 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah dosen yang mendapatkan insentif 
penulisan artikel ilmiah 

Orang - 20 22 24 26 28 2 jt/ 
jdl  

Jumlah publikasi internasional Judul 42 50 52 54 56 58  
Jumlah publikasi nasional Judul - 264 270 275 280 285  
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Jumlah sitasi karya ilmiah sitasi 1840  1850  1950   2000  2100  2200  

*Baseline 

 

Tabel 4.46 Program 4.1.5 Penggalangan kerjasama penelitian dan PKM 

dengan PT lain, institusi pemerintah dan industri/proyek 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Meningkatnya jumlah pendapatan 
(income) institusi yang bersumber dari 
pihak luar. 

Jutaan  
Rp 

-  2000 3000 4000 5000 6000   

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

Hasil 
penelitian  

Per 
jumlah 
dosen 

- 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22  PK 

 

Tabel 4.47 Program 4.2.1 Program pelatihan penulisan proposal penelitian 

dan PKM 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah dosen yang mendapatkan insentif 
penulisan artikel ilmiah 

Orang - 30 30 30 30 30   

Jumlah artikel ilmiah dosen Judul 110 30 30 30 30 30   
Terbentuknya pusat unggulan training di 
setiap jurusan 

Unit 2 30 30 30 30 30   

*Baseline 

 

Tabel 4.48 Program 4.2.2  Program review internal proposal penelitian dan 

PKM 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah proposal penelitian rutin yang 
direview 

Judul 150 200 200 200 200 200   
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Jumlah proposal PkM rutin yang 
direview 

Judul 60 200 200 200 200 200   

*Baseline 

 

Tabel 4.49 Program 4.2.3  Program monitoring dan evaluasi internal 

pelaksanaan penelitian dan PKM 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satua
n 

 Target Ke
t 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Persentasi jumlah proposal 
penelitian rutin dosen yang didanai 
terhadap proposal yang masuk 

%  58 60 65 70 75  

Jumlah dana yang digunakan untuk 
penelitian rutin dosen 

Jutaa
n 

Rupia
h 

 1.16
0 

1.20
0 

1.30
0 

1.40
0 

1.50
0 

 

Jumlah dana yang digunakan untuk 
penelitian rutin PLP 

Jutaa
n 

Rupia
h 

 75 85 100 115 125  

Persentasi jumlah proposal PkM 
rutin yang didanai terhadap 
proposal yang masuk 

%  66 70 80 90 95  

Jumlah dana yang digunakan untuk 
PkM rutin 

Jutaa
n 

Rupia
h 

 660 700 800 900 950  

*Baseline 

 

 

Tabel 4.50 Program 4.2.4 Pemberian insentif penelitian terapan inovatif 

seperti penelitian yang menghasilkan luaran paten, prototipe dan startup serta 

PKM yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh 

masyarakat 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Jumlah HKI-Hak Cipta yang didaftarkan Sertifikat  7 8 9 10 12  
Jumlah HKI-Paten yang didaftarkan Sertifikat  10 11 12 13 15  
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Jumlah keluaran penelitian dan PKM yang 
berhasil mendapatkan rekognisi 
internasional atau diterapkan oleh 
masyarakat per jumlah dosen 

Judul  0,15 0,15 0,20 0,20 0,25  

 

Tabel 4.51 Program 4.3.1 Program pelatihan penulisan artikel ilmiah 

Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Satuan 

 Target Ket 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Jumlah penelitian rutin Judul  30 30 30 30 30   

Jumlah penelitian nasional Judul  30 30 30 30 30   
Jumlah publikasi internasional Judul   10  15  20  25  30   
Jumlah sitasi karya ilmiah    1450  1525   1600  1675  1700   

*Baseline 

 

Tabel 4.52 Program 4.3.2 Program review internal draft artikel ilmiah 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Review Paper Jurnal INTEK (Sinta 
Akreditasi 3) Paper - 30 35 40 45 50  Terbit 

2 x 

Review Paper Jurnal SINERGI Paper - 20 25 30 35 40  Terbit 
2 x 

Review Paper Jurnal ELEKTERIKA Paper - 20 25 30 35 40  Terbit 
2 x 

*Baseline 

 

Tabel 4.54 Program 4.3.3 Pemberian insentif penerbitan artikel ilmiah 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
 Target Ket 

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 
Jurnal terindex SCOPUS Q1 Paper - 3 5 7 9 11   

Jurnal terindex SCOPUS Q2 Paper - 3 5 7 9 11   

Jurnal terindex SCOPUS Q3 Paper - 4 6 8 10 12   

Jurnal terindex SCOPUS Q4 Paper - 5 6 7 8 9  
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Jurnal Terakreditasi SINTA 1-2 Paper - 3 5 7 9 11  

*Baseline 

 

1.3 Kerangka Pendanaan 

 Terlaksananya program dan tercapainya target yang direncanakan dapat terlaksana 

dengan baik jika didukung oleh adanya sumber dana yang cukup dan 

proporsional. Selama ini Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagai salah satu 

perguruan tinggi vokasi mendapatkan dana dari pemerintah pusat yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber utama. Selain 

itu sumber pendanaan diperoleh dari uang kuliah mahasiswa, yaitu Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) serta adanya kerja sama dari industri, masyarakat, dan 

pemerintah.  

Proporsi sumber pendanaan yang masih sangat bertumpuh pada Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini yang jumlahnya relatifterbatas, 

merupakan kendala untuk mempercepat pengembangan institusi ini untuk 

diperhitungkan sebagai perguruan unggulan tingkat nasional apalagi apalagi 

masuk dalam rangking 500 dunia. Diperlukan usaha-usaha yang terencana dan 

sistematis serta inovatif untuk mengkreasi sumber pendanaan lain (generating 

income). Keterlibatan dunia industri dan masyrakat secara luas untuk memberikan 

dukungan pendanaan yang  sangat penting untuk dikembangkan dengan prinsip 

simbiose mutualistis. Dengan demikian sumber pendanaan dari sumber tersebut 

akan berkelanjutan (sustainable) dan dapat diandalkan. Peluang untuk 

mendapatkan hibah baik dari dlam negeri maupun dari luar negeri juga perlu 

diusahakan baik itu dalam bentuk cash money, peralatan, maupun pelatihan 

keahlian. 

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta sumber lainnya umumnya digunakan 

untuk biaya operasional proses belajar mengajar, penelitian, pengadaan tambahan 

sarana prasarana, gaji/honor dan pengembangan sistim majemen. Perkiraan total 

anggaran yang dibutuhkan Politeknik Negeri Ujung Pandang selama kurun waktu 
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5 tahun kedepan berjumlah  kurang lebih 1,17 trilliun rupiah, dengan komposisi 

anggaran sebagai berikut: 

 

Tabel 4.18 

Kerangka Rencana Pendanaan 
Tahun 2021-2025 

 

JENIS ALOKASI SUMBER 
DANA 

ANGGARAN (jutaan Rp)   JUMLAH 
2021 2022 2023 2024 2025  

BOPTN Non Penelitian RM 7,033 8,088 9,301 10,696 12,300 47,417 
Operasional dan 
Pemeliharaan Perkantoran RM 17,883 20,566 23,650 27,198 31,278 120,575 
PNBP/BLU PNBP 14,214 14,925 15,671 16,455 17,277 78,542 
Gaji dan Tunjangan RM 60,919 70,057 80,565 92,650 106,547 410,737 
Hibah/PHLN RM 76,000 87,400 100,510 115,587 132,924 512,421 

JUMLAH   176,049 201,034 229,697 262,585 300,327 1,169,691 
 

Semua jenis alokasi anggaran yang bersumber dari RM diharapkan meningkat 

setiap tahunnya sebesar 15 persen. Anggaran untuk Site Plan Kampus 2 serta 

pematangan lahan bersumber dari dana PNBP, sedangkan untuk pembangunan 

Gedung tambahan diharapkan dari bantuan dalam bentuk Hibah atau Pinjaman 

Hutang Luar Negeri (PHLN).  

Hibah/PHLN diharapkan pada tahun 2021 akan diperoleh dari Surat Berharga 

Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 78 Milyar Rupiah yang diperuntukkan untuk 

pembangunan Gedung Sekolah Teknik Mesin beserta sarana pendukungnya. Pada 

tahun 2022 akan dibangun juga Gedung Sekolah untuk Teknik Sipil dengan 

mengharapkan bantuan dari SBSN. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Rencana Strategi (Renstra) Politeknik Negeri Ujung Pandang 2021-2025 ini akan 

menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana  Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana 

Kerja Anggaran (RKA) Politeknik Negeri Ujung Pandang, sehingga akan lebih terarah 

dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam 

pelaksanaannya, baik ditinjau dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun 

dalam percepatan waktu realisasinya. 

Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu 

diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab 

dan sesuai tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Namun 

demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk 

diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan 

pembiayaannya. 

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan kemahasiswaan juga 

dihasilkan berkat adanyanya dukungan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta masyarakat termasuk 

seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran Civitas Akademika Politeknik 

Negeri Ujung Pandang dan sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat 

dibutuhkan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

Politeknik Negeri Ujung Pandang yang tertuang dalam Rencana Strategis Politeknik 

Negeri Ujung Pandang 2021-2025. 


