
ii



iii



iv

PERNYATAAN TELAH DIREVIU SATUAN
KERJA POLITEKNIK NEGERI BALI TAHUN

ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja satuan kerja Politeknik Negeri Bali untuktahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu   atas Laporan Kinerja. Substansiinformasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemensatuan kerja Politeknik Negeri Bali.Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telahdisajikan  secara akurat, andal dan valid.Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkanperbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporankinerja ini.
Badung, 7 Januari 2020
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PRAKATA

an memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yangtelah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (Lakin) untukpelaksanaan kegiatan  tahun anggaran 2019 di lingkungan Politeknik Negeri Bali(PNB) dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas PerjanjianKinerja (PK) tingkat Jurusan/Unit/Bagian/Pusat yang telah ditetapkan.LAKIN ini disusun oleh Tim Perencanaan PNB yang diberikan tugas sesuaitupoksi dalam mengkoordinasikan perencanaan maupun pelaksanaan program kerja dilingkungan PNB agar selaras dengan kebijakan Pemerintah dan visi-misi seperti yangtertuang dalam rencana strategis (Renstra) PNB periode 2015-2019.LAKIN ini disusun dengan maksud memberikan informasi kepada pihak-pihakterkait, baik dalam lingkungan PNB sendiri (internal) maupun eksternal berkenaandengan akuntabilitas dan transparansi kinerja PNB. Disamping itu juga, Lakin inidisusun sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja atas pelaksanaanprogram/kegiatan yang telah direalisasikan dari bulan Januari hingga Desember2019 sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk terus dapat meningkatkan kinerjadan citra lembaga.LAKIN ini juga menggambarkan tingkat capaian terhadap target kinerja padadokumen  PK 2019 yang telah diperjanjikan antara Direktur PNB dengan MenteriRistekdikti awal Tahun 2019. Hasil evaluasi dan analisisnya dibandingkan dengancapaian Tahun sebelumnya dan target Renstra 2015-2019, khususnya pada targetTahun 2020. Untuk selanjutnya, Lakin ini dapat digunakan oleh Pimpinan sebagailaporan kinerja Tahun 2019 kepada Menteri sebagai wujud penerapan akuntabilitaskinerja PNB dan transparansi.Sangat disadari bahwa penyusunan Lakin ini masih jauh dari sempurna, olehkarena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar Lakindikemudian hari dapat disusun lebih baik. Semoga Lakin ini bermanfaat bagi semuapihak serta dapat digunakan sebagai renungan untuk terus dapat meningkatkan kinerjalembaga secara akuntabel dan transparan. Akhir kata diucapkan terima kasih kepadapara Pimpinan, anggota Tim Perencanaan dan segenap pengelola kegiatan yang telahikut berkontribusi dalam penyusunan Lakin ini. Jimbaran, 31 Desember 2019Tim Perencanaan PNBKetua,
I Gede Iwan Suryadi, SE., MM.NIP. 198003052008121001



vi

uji
KATA PENGANTAR

syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkahdan rahmat-Nya dalam menuntun Tim Penyusun dan segenap sivitas akademikaPoliteknik Negeri Bali (PNB) dalam melaksanakan tugasnya sehingga Laporan Kinerja(LAKIN) Tahun 2019 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktunya.LAKIN ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ataspelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian visi-visi PNB serta sebagai bahanevaluasi terhadap capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan yang telahdirealisasikan selama Tahun 2019. Dengan harapan dapat digunakan sebagai acuanuntuk terus dapat meningkatkan kinerja dan citra lembaga, disamping untukmembantu internal PNB melaksanakan self-assesment atas kinerjanya selama ini danuntuk perbaikan pada masa mendatang.LAKIN ini merupakan bagian dari upaya PNB dalam rangka penguatan sistemakuntabilitas kinerja seperti tertuang dalam Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenristek-dikti No. 51 Tahun2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Lingkungan Kemenristek-dikti.LAKIN ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus sebagailaporan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 yang telahdiperjanjikan antara Direktur PNB dengan Menteri Ristekdikti, serta pelaksanaan tugaspokok dan fungsinya dalam membantu Kemenristek-dikti selaku Satkermenyelenggarakan pemerintahan pada bidang Pendidikan, Penelitian danPengabdian kepada Masyarakat sesuai dharma dalam Tridharma Perguruan Tinggi.Semoga LAKIN ini bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat digunakan sebagaipijakan untuk terus dapat meningkatkan kinerja lembaga secara efektif, efisien,akuntabel dan transparan. Akhir kata seiring dengan harapan dapat terwujudnya visiPNB “Terdepan, Profesional dan Berdayasaing Internasional pada Tahun 2025”, sayaucapkan terimakasih kepada seluruh civitas akademika PNB yang telah berkinerjabaik selama ini untuk kemajuan PNB. Jimbaran, 7 januari 2020Direktur,

I Nyoman Abdi, SE.M.eComNIP. 196512211990031003
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IKHTISAR EKSEKUTIFPada Laporan Kinerja (LAKIN) ini disajikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerjaPoliteknik Negeri Bali (PNB) untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 sesuai dokumenPerjanjian Kinerja (PK) 2019. Usulan program/kegiatan seperti  tertuang dalam dokumen PKtersebut merupakan realisasi sebanyak 8 sasaran program (SP) yang didukung sebanyak 22indikator kinerja kegiatan (IKK) mengacu pada target Renstra PNB 2015-2019.A. Dari 8 SP yang dianalisis, SP2, SP5, SP6, dan SP7 rata-rata persentase capaiannya telahmelampaui 100%, target tercapai. Sedangkan SP1, SP3 dan SP4 rata-rata persentasecapaiannya di bawah 100%. Kondisi ini menunjukan bahwa sasaran program meningkatnyaakses dan meratanya pendidikan berbasiskan sosial ekonomi, geografis dan kesetaraangender; menjamin sistem penjaminan mutu dan standarisasi Internasional; sertameningkatnya Mutu pembinaan kemahasiswaan pada Tahun 2019 belum optimal.Selanjutnya disajikan ringkasan capaian kinerja yang dianalisis setiap SP per IKK sebagaiberikut :1. Capaian kinerja terhadap SP-1“Meningkatnya Akses dan Meratanya Pendidikan
Berbasiskan Sosial Ekonomi, Geografis dan Berkesetaraan Gender” dapat dikategorikankurang bagus dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 82,86%.2. Capaian kinerja terhadap SP-2 “Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik” secara umumbaik, rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 100,01%. Dari 2 IKK, 1 IKK capaiannyatelah melampaui target Tahun 2019 dan target Renstra Tahun 2019. Namun IKK 2.2“Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung Bekerja” belum tercapai, maka perludicarikan solusinya.3. Capaian kinerja terhadap SP-3 “Terjaminnya Sistem Penjaminan Mutu dan Standarisasi
Internasional” relatif rendah, rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 66,54%. dimana hanya indikator akreditasi Institusi dengan target B yang sudah tercapai. Sedangkantarget 100% terhadap indikator prodi terakreditasi minimal B  juga belum tercapai, karenaada 3 (tiga) Prodi baru yaitu Teknik Otomasi, Teknik Utilitas Gedung, dan Magister TerapanPerencanaan Pariwisata masih terakreditasi C.4. Capaian kinerja terhadap SP-4 “Meningkatnya Mutu Pembinaan Kemahasiswaan” secaraumum belum optimal dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 36,36%.Capaian kinerja terhadap indikator jumlah mahasiswa berwirausaha belum memenuhitarget, pada Tahun 2019 terealisasi sebanyak 8  orang  dari  target  22 orang  atau  denganpersentase  capaian  sekitar 36,36%. Demikian halnya bila dibandingkan dengan capaiankinerja Tahun sebelumnya, capaian Tahun 2019 turun relatif segnifikan yakni sebanyak 8orang atau sekitar 50%.5. Capaian kinerja terhadap SP-5 “Meningkatnya Mutu Kinerja Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat” relatif tinggi, dengan rata-rata persentase capaian kinerja sekitar435,2%. Di mana 3 dari 5 target indikator tersebut  sudah  tercapai  sesuai  target,  bahkanindikator  terhadap  jumlah sitasi karya ilmiah capaiannya sangat segnifikan yaknisebanyak 1300 dari target 255 sitasi. Namun capaian terhadap indikator jumlah publikasinasional belum sesuai target, hanya terealisasi sebanyak 104 dari target 125 jurnal,dengan persentase capaian sekitar 83,2%. Bahkan turun bila dibandingkan dengancapaian Tahun 2018, yakni sebanyak 3 jurnal atau sekitar 2,80%. Termasuk juga indikatorHAKI yang didaftarkan hanya mampu mencapai 80,00% dari 5 HAKI yang ditargetkan.6. Capaian kinerja terhadap SP-6 “Meningkatnya Citra, Kemitraan, dan Internasionalisasi
Institusi” relatif tinggi, dengan persentase capaian kinerja sebesar 219,35%. indikatorjumlah kerjasama dengan Industri sudah melampaui target, terealisasi sebanyak 68 daritarget 31 kerjasama dengan persentase capaian sekitar 219,35%.
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7. Capaian kinerja terhadap SP-7 “Meningkatnya Mutu Manajemen, Sumber Daya dan
lingkungan” cukup baik, dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 105,71%.sebagian besar target indikator telah tercapai. Bahkan ada sebanyak 4 indikator dengancapaian melampaui target di atas 100%.  Namun capaian terhadap indikator persentasedosen   dengan   jabatan   lektor   kepala      belum   sesuai   target sebanyak 60%, hanyaterealisasi sebanyak 54% dengan persentase capaian sekitar 90%. Bila dibandingkandengan target Renstra Tahun 2019, capaian Tahun 2019 terhadap indikator prosentaseDosen berkualifikasi S3 dan indikator prosentase Dosen dengan jabatan Guru Besar telahterlampaui, dengan persentase capaian secara berturut-turut sekitar 102,99% dan 100%.8. Capaian kinerja terhadap SP-8 “Mengembangnya Model dan Sistem Institusi Unggulan
Berpayung Pariwisata” secara umum belum optimal. Hanya 1 (satu)  target  indikatortelah  tercapai  dengan  persentase  capaian  kinerja 100%. Jumlah prototipe R & D, danjumlah produk inovasi belum terealisasi sesuai target masing-masing tercapai 66,67%dari target.B. Berkenaan dengan evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja anggaran institusi dapatdisampaikan beberapa hal, antara lain :1. Pada Tahun 2019, PNB mengelola anggaran sebesar Rp. 121.135.539.000,- yangbersumber dari 2 DIPA, diantaranya : (1) DIPA Sekjen sebesar Rp. 115.792.593.000,- atausebesar 95,59% dari total pagu; (2) DIPA Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi danPendidikan Tinggi sebesar Rp. 5.342.946.000,- atau sebesar 4,41%.2. Persentase realisasi anggaran yang bersumber dari DIPA Sekjen per Desember 2019adalah sebesar 92,92% dari total anggaran sebesar Rp. 115.792.593.000,- Persentasecapaian ini masih dapat dimaksimalkan walau sudah di atas target sebesar 90%.3. Persentase realisasi anggaran pada 6 (enam) jurusan yang ada cukup bervariasi, dari yangterendah pada Jurusan Pariwisata sebesar 77,82% hingga yang tertinggi mencapaisebesar 94,94% pada Jurusan Teknik Sipil. Rata-rata persentase realisasi anggaran pada6 jurusan yang bersumber dari DIPA Sekjen adalah sebesar 87,67%. Persentase realisasianggaran ini relatif lemah, masih di bawah target sebesar 90%.4. Persentase realisasi anggaran untuk masing-masing Bagian yang ada, yakni BAUK danBAAK secara berturut-turut sebesar 96,19% dan 86,86%. Besar capaian ini masih belummaksimal, khususnya BAAK masih di bawah target sebesar 90%.5. Persentase realisasi anggaran  untuk 17 Unit rata-rata mencapai 85,91%, yangterendah pada UP2AI hanya mencapai 51,76% dan yang  tertinggi hingga 98,67%dicapai oleh P3G.6. Persentase realisasi anggaran PDD yang bersumber dari DIPA kelembagaan hingga bulanDesember 2019 adalah sebesar 9 7 ,61% dari total pagu sebesar Rp. 5.342.946.000,-Persentase realisasi anggaran untuk masing-masing PDD berkisar dari 94,88% hingga99,56%. Besar capaian realisasi ini belum sesuai dengan target yang direncanakan.Jimbaran, 31 Desember 2019Tim Perencanaan PNB



BAB I
PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan tentang :
A Gambaran umum organisasi, memuat sejarah pendirian serta profil umum PNB
B Dasar hukum pembentukan organisasi, memuat regulasi Pusat maupun internalPNB yang melandasi pendirian, tata kelola serta pelaksanaan program/kegiatan
C Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi, menampilkan struktur/baganorganisasi PNB beserta tupoksi masing-masing organ organisasi
D Permasalahan utama yang dihadapi PNB, menguraikan permasalahan yangdihadapi serta upaya yang dilakukan untuk prioritas pengembangan ke depan

A. Gambaran Umum OrganisasiPoliteknik merupakan satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional khususnyapendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 12tahun 2012 yang mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalurpendidikan vokasi. Pendidikan Politeknik  membekali lulusannya denganketerampilan yang didukung dengan pengetahuan dasar  teoritis yang  cukup dansikap disiplin yang tangguh. Pada tahun 1984 pemerintah Indonesia mengembangkankembali Politeknik di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Politeknik UniversitasUdayana.Berdasarkan Peraturan Pemerintah  No. 30  tahun 1990  tentang  PerguruanTinggi yang telah direvisi menjadi PP No. 57 tahun 1998, dinyatakan Politeknikseharusnya berdiri sendiri. Persiapan menjadikan Politeknik mandiri dilakukan sejaktahun 1994, yaitu dengan mempersiapkan Statuta, pembentukan Senat Politeknik,dan administrasi lainnya. Politeknik Negeri Bali (PNB) secara resmi dilembagakan padatanggal 28 April 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 081/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Bali.Peresmian dan penandatanganan prasasti papan Politeknik Negeri Bali dilakukantanggal 12 September 1997 oleh Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi.PNB tidak hanya mengemban misi pendidikan, tetapi juga mengemban tugas-tugas lain   seperti mengembangkan dan menerapkan kegiatan penelitian serta
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melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sering disebut dengan TriDharma Perguruan Tinggi. PNB adalah penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yangberfokus pada pengembangan keilmuan dan keterampilan pada bidang IPTEKSterapan. Sasaran pendidikan diarahkan pada pembangunan insan cerdas komprehensifdengan mengutamakan pada pembangunan sumberdaya manusia yang profesional,dengan memberikan pendidikan berdasarkan kebutuhan pasar dan industri.   Dalammenjawab peluang dan tantangan global ini, Politeknik Negeri Bali bertekadmemainkan peran strategis sebagai lembaga yang mampu menghasilkan Sumber DayaManusia yang menguasai IPTEK, berkompeten, disiplin, beretika dan bertaqwa sebagaisatu keunggulan daya saing. PNB mempunyai cita-cita untuk memperluas danmemeratakan akses pada pendidikan tinggi,       memberikan pelayanan masyarakat,serta menghasilkan lulusan yang berkualitas. PNB telah berkomitmen untuk terusmenerus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui peningkatanmutu pembelajaran yang dikembangkan pada masing-masing Jurusan di lingkunganPNB. Sampai dengan tahun 2018, PNB mengelola 6 (enam) Jurusan dengan 15program studi (Prodi), meliputi 9 Prodi Diploma III dan 6 Prodi Diploma IV (S1Terapan). Sedangkan satu Prodi Magister (S2) Terapan Pariwisata masih dalamproses perijinan. Tabel 1.1. Jurusan dan Program Studi di PNB
Jurusan Program Studi

Jurusan Teknik Sipil 1. D III. Teknik Sipil2. D IV. Manajemen Proyek Konstruksi
Jurusan Teknik Mesin 1. D III. Teknik Mesin2. D III. Teknik Pendingin dan Tata Udara3. D IV. Utilitas Gedung
Jurusan Teknik Elektro 1. D III. Teknik Listrik2. D III. Manajemen Informasi3. D IV. Teknik Otomasi
Jurusan Akuntansi 1. D III. Akuntansi2. D IV. Akuntansi Manajerial
Jurusan Administrasi Niaga 1. D III. Administrasi Bisnis2. D IV. Manajemen Bisnis Internasional
Jurusan Pariwisata 1. D III. Usaha Perjalanan Wisata2. D III. Perhotelan3. D IV. Manajemen Bisnis Pariwisata4.     S2 Terapan Perencanaan Pariwisata
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B. Dasar Hukum

Ada beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai  landasan dalampembentukan organisasi seperti tertuang dalam STATUTA Politeknik Negeri Bali dandasar hukum penyusunan laporan kinerja, antara lain :1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;3) Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP4) Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah5) Permenristek-dikti No. 13 Th 2015 tentang Renstra Kemenristekdikti 2015-2019.6) Permenristek-dikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kemenristek-dikti.7) Kepmenristek-dikti nomor : 333/M/KPT/2016 tentang Indikator Kinerja Utama2015-2019 di Kemenristek-dikti.8) STATUTA Politeknik Negeri Bali ;9) SK Direktur PNB nomor : 03786/PL8/KP/2017 tentang Penyesuaiankomponen-komponen Indikator Kinerja beserta penetapan Target kinerjaperiode 2017-2019 pada Rencana Strategis (Renstra) Politeknik NegeriBali (PNB)Tahun 2015-2019;10) SK Direktur PNB nomor : 00019/PL8/KP/2018 tentang pembentukan pusat danunit pelaksana, Lab bahasa inggris pusat, struktur pengelola dan tugas pokoknya dilingkungan PNB.
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C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Struktur OrganisasiStruktur organisasi PNB mengacu pada struktur yang sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku. Secara normatif struktur yang dikembangkanmengacu pada pasal 12 STATUTA PNB yang terdiri atas 4 (empat) organ, yaitu organ :Direktur, Senat, Satuan Pengawas dan Dewan Pertimbangan.Organ Direktur mengacu pada pasal 13 STATUTA PNB terdiri atas : Direkturdan Pembantu Direktur; Jurusan; Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;Bagian; serta Unit Pelaksana Teknis, antara lain :1) Unit Sistem Informasi Manajemen dan Pusat Komputer (SIM & Puskom);2) Laboratorium Bahasa Inggris Pusat;3) Unit Pelaksana Teknis-Perawatan dan Perbaikan (UPT-PP);4) Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA)5) Unit Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (UP2AI)6) Unit Satuan Pengawas Internal (SPI)7) Unit Publikasi dan Penerbitan (UPP)8) Lembaga Sertifikasi dan Profesi (LSP)9) Unit Layanan dan Pengadaan (ULP)10) Unit Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan (UP2KK)11) Unit Kerjasama, Pemberdayaan Aset dan Hubungan Internasional (UKPHI)12) UPT-Perpustakaan13) Unit PerencanaanSusunan organisasi serta tugas pokok dan fungsi organisasi Direkturmenggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 127/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja, serta mengacu padapasal 12 dan pasal 13 STATUTA PNB, maka disusun bagan organisasi sebagai berikut.
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Gambar 1.1. Bagan Organisasi dan Tata Kerja PNB
2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata KerjaPoliteknik Negeri Bali dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawablangsung kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pembinaan PNBsecara fungsional dilakukan oleh   Direktur Jenderal   Pendidikan Tinggi danmempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional. Dalammelaksanakan tugasnya, Direktur mempunyai fungsi sebagai :1) pelaksana dan pengembang pendidikan profesional.2) pelaksana penelitian di bidang pendidikan profesional;3) pelaksana pengabdian kepada masyarakat;4) pelaksana pembinaan sivitas akademika;5) pelaksana kegiatan pelayanan administrasi.
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Direktur sebagai pengelola pendidikan dalam menjalankan fungsinya dibantuoleh pembantu direktur yaitu Pembantu Direktur I (PD I) yang menangani   BidangAdministrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Pembantu Direktur II (PD II) yangmenangani Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), Pembantu Direktur III(PD III) yang menangani bidang kemahasiswaan, dan Pembantu Direktur IV (PD IV)yang menangani bidang kerjasama dan hubungan luar negeri.Kegiatan-kegiatan lain yang bersifat teknis, Direktur dibantu oleh kepala unitdan kepala bagian di bawah koordinasi para pembantu direktur. Unit Penjaminan MutuAkademik (UPMA), Unit Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (UP2AI),Perpustakaan, Bengkel/Laboratorium Bahasa Inggris Pusat, Unit Sistem Informasi
Manajemen dan Pusat Komputer (SIM/Puskom), Unit Publikasi dan Penerbitan(UPP). Lembaga Sertifikasi dan Profesi (LSP). Pusat Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat (P3M) di bawah koordinasi PD I. Unit Satuan Pengawas Internal  (SPI),Unit Perencanaan (UP), UPT-PP (Perawatan  Perbaikan), Unit Layanan dan Pengadaan(ULP) di bawah koordinasi PD II.    Unit Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan
Kemahasiswaan (UP2KK) di bawah koordinasi PD III. Unit Kerjasama dan HubunganLuar Negeri (UKHI) di bawah koordinasi PD IV.
2.1. DirekturDirektur merupakan pembantu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggisebagai pengelola pendidikan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :1) memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian padamasyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasidan hubungannya dengan lingkungan;2) membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah/swastadan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yangberakitan dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya.
2.2. Senat AkademikSenat Akademik Politeknik Negeri Bali merupakan organ yang menjalankan fungsipemberian pertimbangan dan melakukan pengawasan akademik. Senat mempunyaitugas dan wewenang sebagaimana diatur pada pasal 16 STATUTA PNB, yaitu :1) Memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan olehDirektur;2) Memberikan pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademik yangdiusulkan oleh Direktur;
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3) Mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik civitas akademika;4) Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun olehDirektur mengenai hal-hal sebagai berikut :a. kurikulum program studi;b. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik, danc. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Direktur;e. mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud padahuruf d;f. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggimangacu pada Standar Nasional Pendidikan;g.  mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitiandan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yangditetapkan dalam rencana strategis dan menyarankan usulan perbaikankepada Direktur;h. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademikdan otonomi keilmuan;i. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;j. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kenerja dosen;k.  memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaanakademik;l. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, danperaturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepadaDirektur.
2.3. Satuan PengawasSatuan Pengawas sebagaimana diatur pada pasal 18 STATUTA PNB adalahmerupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik sesuaidengan yang diatur dalam Permendiknas Nomor 47 tahun 2011 tentang SistemPengawasan Internal. Dalam melaksanakan fungsinya, Satuan Pengawas memiliki tugasdan wewenang sebagai berikut:1) penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;2) pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;3) penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan4) pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaankegiatan non-akademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
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2.4. Dewan PertimbanganDewan Pertimbangan sebagaimana diatur pada pasal 20 STATUTA PNB adalahmerupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan kepadaDirektur bidang  non-akademik. Dalam melaksanakan fungsinya, DewanPertimbangan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :1) pemberian telaahan terhadap kebijakan Direktur pada bidang non akademik;2) perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Direktur pada bidang nonakademik; dan3) pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelolapoliteknik.Anggota Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Direktur, terdiri atas:1) Gubernur Bali;2) Bupati Badung;3) mantan direktur PNB pada satu periode sebelumnya;4) pengusaha;5) ketua asosiasi profesi sesuai bidang jurusan;6) ketua asosiasi BUMN;7) 1 (satu) orang alumni; dan/atau8) 1 (satu)orang purna bakti PNB.
2.5. Pembantu DirekturDirektur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang PembantuDirektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur,terdiri atas ;1) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpinpelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.2) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpinpelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.3) Pembantu    Direktur III    mempunyai tugas membantu    Direktur daiammemimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanankesejahteraan mahasiswa.4) Pembantu Direktur IV mempunyai tugas membantu Direktur dalampelaksanaan kerjasama baik dengan instansi pemerintah dan non pemerintah.
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2.6. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)BAAK adalah unsur pembantu pimpinan pada bidang akademik, kemahasiswaan,perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawablangsung kepada Direktur, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (Kabag BAAK). BAAKmempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik,kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi di lingkungan PNB. Dalammelaksanakan tugas, BAAK mempunyai fungsi :1) pelaksanaan administrasi akademik;2) pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;3) pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi.4) pelaksanaan administrasi registrasi;5) pelaksanaan administrasi kerjasamaBagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dalam melaksanakan tugassesuai fungsinya terdiri atas 2 sub bagian (subag), antara lain :1) Sub-bagian Akademik dan Kemahasiswaan dipimpinan oleh seorang Kasubag;mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian,pengabdian kepada masyarakat, kerjasama pembinaan kemahasiswaan danregistrasi mahasiswa.2) Sub-bagian Perencanaan dan Sistem Informasi dipimpinan oleh seorangKasubag, mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sisteminformasi.
2.7. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)BAUK adalah unsur pembantu pimpinan di bidang kepegawaian, keuangan,ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan yang berada di bawah dan bertanggungjawablangsung kepada Direktur, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (Kabag. BAUK). BagianAdministrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas memberi layanan di bidangkepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakatdi lingkungan Politeknik. Dalam melaksanakan tugas, BAUK mempunyai fungsi :1) pelaksanaan administrasi keuangan;2) pelaksanaan administrasi kepegawaian;3) pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan;
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Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sesuaifungsinya terdiri atas 2 sub bagian (subag), antara lain :1) Sub-bagian Tata Usaha, melakukan urusan persuratan, kearsipan,dokumentasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum dan ketatalaksanaan,hubungan masyarakat, dan keuangan.2) Sub-bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
2.8. JurusanJurusan merupakan unsur pelaksana bidang akademik di lingkungan PNB padabidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur. Jurusan dipimpin oleh seorangKetua Jurusan yang dipilih diantara dosen dan bertanggungjawab langsung kepadaDirektur dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun. Dalam rangka melaksanakantugas, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan dan Ketua ProgramStudi (Ka. Prodi). Penambahan Jurusan pada Politeknik ditetapkan oleh DirekturJenderal Pendidikan Tinggi.
2.9. Laboratorium/Workshop/StudioLaboratorium/Workshop/Studio merupakan sarana penunjang jurusan dalamsatu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan program studi yangbersangkutan melalui pelaksanaan praktek mahasiswa maupun dosen secara langsung.Laboratorium/ Workshop/Studio dipimpin oleh seorang dosen senior atau seorangtanaga pengajar yang keahliannya telah  memenuhi persyaratan sesuai dengancabang ilmu tertentu dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.
2.10. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)P3M adalah unit pelaksana teknis pada bidang penelitian dan pengabdiankepada masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepadaDirektur, pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I. P3M dipimpin olehseorang Kepala yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali. P3Mmempunyai tugas sebagai berikut :1) Mengembangkan   tata kelola P3M yang efektif, efisien, transparan danakuntabel   serta meningkatkan kualitas   layanan   manajemen berbasisteknologi informasi (IT);2) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kemampuan dosen dalam penelitian,pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan ilmiah lainnya;3) Memberikan bantuan bimbingan karya ilmiah bagi mahasiswa;
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4) Mengembangkan dan menyelenggarakan forum-forum kajian ilmiah ditingkat lembaga, terutama yang terkait dengan pengembangankepariwisataan;5) Membantu penyelenggaraan forum ilmiah jurusan;6) Menyelenggarakan kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian,penerbitan jurnal, seminar  atau  lokakarya dengan berbagai pihak dalamskala nasional, regional dan internasional7) Melaksanakn tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan denganpengembangan kebijakan lembaga;8) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada direktur;
2.11. Sistem Informasi Manajemen dan Pusat Komputer (SIM & Puskom)Unit SIM & Puskom adalah unit yang mempunyai fungsi membantu pimpinanmenyusun perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasimanajemen secara  terpadu dan menyeluruh di lingkungan Politeknik Negeri Bali,yang meliputi tugas-tugas :1) Menyusun cetak biru (blue print) sistem informasi secara terpadu danmenyeluruh2) Menyusun Perencanaan, Pengadaan, pengendalian dan pengembanganjaringan (hardware)3) Mengembangkan perangkat lunak (software) pangkalan data Politeknik NegeriBali.4) Mengendalikan manajemen data dan informasi pangkalan data PoliteknikNegeri Bali.5) Membantu mengembangkan aplikasi baru untuk pemenuhan kebutuhan datadan manajemen lembaga berbasis Informasi Teknologi (IT)6) Mengelola Informasi dan data berbasis WEB7) Membantu mengolah data bidang akademik dan kemahasiswaan8) Membantu penyelenggaraan pembelajaran berbasis informasi teknologi9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga10) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada direktur.
2.12. Laboratorium Bahasa Inggris PusatBengkel/Laboratorium Bahasa Inggris Pusat adalah unit pelaksana teknis bidangpengembangan kemampuan berbahasa inggris civitas akademika yang
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bertanggungjawab langsung kepada Direktur, pembinaannya dilakukan oleh PembantuDirektur I. UPT   Bahasa Inggris Pusat dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjukdiantara Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali untuk membantu pimpinanmenyusun rencana kerja dan mengkoordinir pembelajaran dan laboratorium bahasayang meliputi tugas-tugas :1) Mengkoordinir seluruh dosen bahasa di lingkungan Politeknik Negeri Bali2) Menyusun beban belajar dan rencana pembelajaran bahasa inggris padakurikulum program studi di lingkungan Politeknik Negeri Bali3) Mengevaluasi capaian pembelajaran bahasa inggris pada seluruh programstudi4) Melakukan uji kompetensi kemampuan berbahasa inggris bagi mahasiswa5) Mengembangkan dan Mengelola laboratorium bahasa untuk menjaminlayanan yang optimal6) Memberdayakan potensi laboratorium dan sumber daya manusia.7) Mengembangkan paket kursus bahasa inggris untuk layanan mahasiswa danmasyarakat luas8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga9) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur
2.13. Unit Pelaksana Teknis-Perawatan dan Perbaikan (UPT-PP)UPT-PP adalah unit pelaksana teknis pada bidang perawatan dan perbaikansapras pendukung pendidikan yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur,pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II. UPT-PP dipimpin oleh seorangKetua yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali untukmembantu pimpinan menyusun rencana kerja perawatan dan perbaikan saranaprasarana belajar, perkantoran, utilitas kampus dan lingkungan meliputi tugas-tugas :1) Memetakan kondisi peralatan laboratorium dan workshop serta menetapkanjadwal perawatan perbaikan dan kalibrasi alat secara berkala2) Mengkoordinasikan dengan laboratorium dan workshop tentang pendataaandan analisis kebutuhan peremajaan peralatan atau peningkatan fungsi alat3) Mendata utilitas kelistrikan, telepon, drainase, jalan, bangunan dan utilitaslainnya serta menyusun rencana perawatan dan perbaikan ataupengembangannya.
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4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan perawatan danperbaikan5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga6) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada direktur.
2.14. Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA)UPMA adalah unit pelaksana teknis bidang pengelolaan mutu proses dan hasil(output) pelaksanaan kegiatan akademik yang jawab langsung kepada Direktur,pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I. UPMA dipimpin oleh seorangKetua yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali. UPT untukmembantu pimpinan menyusun rencana kerja, mengkoordinasikan dan mengelolakegiatan pengendalian mutu bidang akademik, yang meliputi tugas-tugas :1) Mengembangkan manajemen pengendalian mutu yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pengendalian berbasisteknologi informasi (IT);2) Menetapkan standar mutu dan kebijakan mutu lembaga dalam bidangakademik;3) Membantu sub satuan unit kerja bidang akademik untuk merumuskan sistempenjaminan mutu sesuai dengan kebutuhan pada masing masing sub satuan unitkerja;4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaansystem penjaminan mutu pada sub unit satuan kerja bidang akademik;5) Menyusun dan menyampaikan rekomendasi tindakan perbaikan danpencegahan kepada direktur untuk rapat tinjauan manajemen;6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga;7) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada direktur.
2.15. Unit Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (UP2AI)UP2AI adalah unit pelaksana teknis bidang peningkatan aktivitas akademik yangbertanggungjawab langsung kepada Direktur, pembinaannya dilakukan oleh PembantuDirektur I. UP2AI dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk diantara Dosen dilingkungan Politeknik Negeri Bali untuk membantu pimpinan   menyusun rencanakerja dan mengkoordinir kegiatan pengembangan dan aktifitas instruksional, yangmeliputi tugas-tugas :
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1) Menyusun pedoman, mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan penelusuranalumni secara periodik2) Menetapkan dan mengevaluasi standar kurikulum, silabus, SAP dan bahan ajar(buku ajar/e-book)3) Mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien berbasisteknologi informasi (IT)4) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan metodelogi pengajaran vokasi bagidosen5) Menyusun dan menyosialisasikan pedoman penilaian kemampuan mengajardosen6) Mengkoordinir penyusunan borang akreditasi program studi dan akreditasiinstitusi7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga8) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur.
2.16. Satuan Pengawas Internal (SPI)SPI adalah unit pelaksana teknis bidang pengawasan pelaksanaan kegiatanmaupun pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur,pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II. SPI dipimpin oleh seorang Ketuayang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali untuk membantupimpinan menyusun rencana kerja pengawasan bidang keuangan, sumber dayamanusia (sdm) dan Barang Milik Negara (BMN), yang meliputi tugas-tugas :1) Menyusun dan mengembangkan sistem pengendalian internal lembaga2) Melakukan monitoring, reviu serta audit keuangan, sdm dan BMN3) Membuat catatan hasil audit dan disampaikan ke direktur untuk dijadikanbahan rapat tinjauan manajemen4) Mendampingi auditor eksternal dan memberikan informasi data dan faktatentang hasil audit internal sebelumnya5) Membantu sub satuan unit kerja mengembangkan standar operasi danprosedur pengelolaan keuangan, sdm dan BMN6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga7) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur.
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2.17. Unit Publikasi dan Penerbitan (UPP)UPP adalah unit pelaksana teknis bidang publikasi/sosialisasi/promosi danpenerbitan yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur, pembinaannyadilakukan oleh Pembantu Direktur II. Unit ini dipimpin oleh seorang Ketua yangditunjuk diantara Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali untuk membantupimpinan menyusun rencana kerja dan mengkoordinir kegiatan publikasi PoliteknikNegeri Bali yang meliputi tugas-tugas :1) Melaksanakan publikasi sistem pendidikan politeknik dan penerimaanmahasiswa baru Politeknik Negeri Bali melalui pameran pendidikan dansekolah secara berkala;2) Mengembangkan bentuk kerjasama dengan sekolah-sekolah untukmeningkatkan efektifitas pendaftaran calon mahasiswa baru;3) Memperluas jangkauan wilayah publikasi untuk perluasan akses layananpendidikan bedasarkan geografis;4) Mengkoordinir dan mempublikasikan informasi terbaru Politeknik NegeriBali kepada masyarakat melalui WEB-Politeknik Negeri Bali secara terusmenerus;5) Mempublikasikan even-even yang dipandang penting dalam rangkapencitraan lembaga melalui media cetak dan elektronik;6) Membantu bidang akademik untuk kegiatan penerbitan dan pencetakanbahan ajar, buku pedoman pendidikan, profil lembaga, leaflet, brosur danbarang cetak lainnya;7) Membantu mahasiswa untuk meningkatkan kualitas isi dan tampilan majalahpopuler ilmiah mahasiswa;8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga;9) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur.
2.18. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)LSP adalah unit pelaksana teknis bidang jasa sertiikasi profesi yang berada di bawahdan bertanggungjawab langsung kepada Direktur, pembinaannya dilakukan olehPembantu Direktur I. Unit  ini dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk diantaraDosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali untuk membantu pimpinan menyusunrencana kerja dan mengelola pelaksanaan sertifikasi, yang meliputi tugas- tugas :
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1) Mengkoordinir dan mengelola Tempat Uji Kompetensi (TUK) dilingkunganPoliteknik Negeri Bali2) Menyusun rencana pengembangan sertifikasi asesor dan sertifikasi keahlianbagi dosen3) Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi mahasiswa4) Melaksanakan kerjasama pelatihan kompetensi dan sertifikasi bagimasyarakat luas5) Mengembangkan kerjasama dengan BNSP dan LSP lainnya6) Bekerjasama dengan Lab Bahasa untuk melaksanakan sertifikasi kemampuanberbahasa inggris bagi mahasiswa7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga8) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada direktur.
2.19. Unit Layanan dan Pengadaan (ULP)ULP adalah unit pelaksana teknis pada bidang jasa layanan seta pengadaan sapraspendukung pendidikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsungkepada Direktur, pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur II. Unit inidipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan PoliteknikNegeri Bali untuk membantu pimpinan menyusun rencana kerja pengadaan barangdan jasa di lingkungan Politeknik Negeri Bali, meliputi tugas-tugas :1) Mengkoordinir kelompok kerja dan panitia pengadaan barang dan jasa2) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memperoleh data dalamrangka menetapkan Harga Perkiraan Sementara (HPS)3) Menetapkan metode pengadaan barang dan jasa yang paling efektifberdasarkan atas analisis manajemen resiko4) Mengendalikan pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa sesuaidengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku5) Menyusun, melaksanakan dan memastikan seluruh dokumen pengadaantersedia dan terdokumentasi secara baik6) Memberikan tanggapan dan informasi kepada stakeholders yang berkaitandengan kegiatan pengadaan7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga8) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur.



17

2.20. Unit Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan (UP2KK)UP2KK adalah unit pelaksana teknis bidang kegiatan kemahasiswaan yangbertanggungjawab langsung kepada Direktur, pembinaannya dilakukan olehPembantu Direktur III. Unit ini dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk diantaraDosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali untuk   membantu pimpinan menyusunrencana kerja dan  mengendalikan seluruh kegiatan kemahasiswaan, yang meliputitugas-tugas :1) Menyosialisasikan arah kebijakan lembaga dalam bidang kemahasiswaan2) Membimbing organisasi kemahasiswaan untuk meningkatkanprofesionalisme organisasi3) Menyusun pedoman kegiatan kemahasiswaan sebagai alat kendalipelaksanaan kegiatan kemahasiswaan4) Menyusun dan memantau pelaksanaan peraturan atau tata tertib mahasiswadalam kampus5) Menyusun dan melaksanakan ketentuan tentang penilaian satuan kreditkegiatan mahasiswa (SKKM)6) Menyusun kriteria dan melakukan seleksi mahasiswa penerima beasiswa7) Melakukan verifikasi terhadap usulan program kerja organisasikemahasiswaan yang relevan dengan arah kebijakan lembaga8) Melakukan pendampingan khusus kepada mahasiswa yang dipersiapkanuntuk mengikuti kompetisi9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga10) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada direktur.
2.21. Pusat Kerjasama, Pemberdayaan Aset dan Hubungan Internsional (PKPHI)PKPHI adalah pusat pelaksana teknis bidang kerjasama, pemberdayaan aset danhubungan internasional yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur,pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur IV. Unit ini dipimpin oleh seorangKetua yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan PNB untuk membantu pimpinanmenyusun rencana kerja, mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan kerjasama,pemberdayaan aset dan hubungan internasional, yang meliputi tugas-tugas :1) Mengembangkan manajemen kerjasama yang efektif, efisien, transparan danakuntabel serta meningkatkan kualitas layanan kerjasama
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2) Memetakan seluruh potensi sumber daya dan memberdayakannya untukkemanfaatan kerjasama dan peningkatan   sumber pendanaan   (PNBP)lembaga3) Menyelenggarakan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berbagaipihak dalam skala nasional, regional dan internasional4) Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha dan   industry untukkegiatan pemagangan dosen dan mahasiswa serta penyaluran lulusan5) Membangun dan menguatkan jaringan ikatan alumni sebagai media untukmembangun kerjasama dan pencitraan lembaga di masyarakat6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga7) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur.
2.22. UPT-PerpustakaanUPT-Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis bidang pengelolaan kepustakaanyang bertanggungjawab langsung kepada Direktur, pembinaannya dilakukan olehPembantu Direktur I. Unit ini dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantaraDosen di lingkungan PNB untuk membantu pimpinan menyusun rencanapengembangan dan pengelolaan perpustakaan yang meliputi tugas-tugas :1) Menyusun master plan pengembangan perpustakaan dalam jangka pendekdan menengah.2) Menyelenggarakan manajemen pelayanan perpustakaan berbasis IT.3) Mengembangkan model perpustakaan elektronik (e-library)4) Mengembangkan program inovatif untuk peningkatan jumlah pengunjung5) Bekerjasama dengan P3M untuk melaksanakan penerbitan jurnal, buku teks,prosiding dan penerbitan hasil karya ilmiah lainnya6) Menciptakan suasana perpustakaan yang nyaman dan menyenangkan7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga8) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada direktur.
2.23. Unit Perencanaan (UP)UP adalah unit pelaksana teknis bidang perencanaan program/kegiatan yangbertanggungjawab langsung kepada Direktur, pembinaannya dilakukan oleh PembantuDirektur II. Unit ini dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara
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Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali untuk membantu pimpinan menyusundan mengkoordinasikan program kerja dan kegiatan di tingkat lembaga yang meliputitugas-tugas :1) Menyusun rencana operasional dan garis besar program kerja tahunan2) Melaksanakan verifikasi usulan program kerja dan penganggaran masing-masing sub satuan kerja .3) Bekerjasama dengan SPI untuk melakukan analisis resiko dan pengendalianterhadap usulan rencana kerja.4) Menyusun rencana waktu pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam tahunanggaran berjalan.5) Memantau waktu pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran dalam tahunanggaran berjalan6) Mengevaluasi  capaian kinerja sub satuan kerja dan lembaga dalam tahunanggaran berjalan7) Mengkoordinir penyusunan laporan kinerja tahunan lembaga (LAKIP)8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arahpengembangan kebijakan lembaga9) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur
2.24. Kelompok DosenDosen atau tenaga pendidik adalah tenaga pengajar di lingkungan Politeknik yangberada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur, di manasehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Ketua Jurusan. Dosen memiliki kualifikasiakademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undanganyang dikelompokkan ke dalam satu kelompok bidang keahlian (KBK).Dosen memiliki tugas melakukan pengajaran sesuai bidang ilmunya dankompetensinya disamping juga dituntut untuk berperan aktif dalam pelaksanaankegiatan penelitian serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimanadengan tugas dan fungsinya, Dosen mempunyai tanggung jawab sebagai pendidikprofesional dan ilmuwan, mentransformasikan, mengembangkan, danmenyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
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D. Permasalahan Utama yang Dihadapi PNB

1. Tantangan Politeknik Negeri Bali ke-depanMelalui suatu proses pemindaian jaringan (network scanning) Politeknik NegeriBali semakin menyadari bahwa kedepan persaingan akan semakin ketat dan terbukatidak hanya ditingkat lokal dan nasional akan tetapi sudah merambah ke tingkatInternasional. Salah satu tantangan yang telah ada di depan mata adalah penerapanhasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-20 tahun 2012 yang menyepakatibahwa pada 2015  negara-negara ASEAN akan menerapkan masyarakat ekonomiAsian (MEA) dalam bidang politik, ekonomi dan sosio kultural. Secara umum setidak-tidaknya terdapat empat hal penting terkait pelaksanaan MEA 2015. Pertama ASEANsebagai pasar dan produksi tunggal. Kedua pembangunan ekonomi bersama. Ketigapemerataan ekonomi, dan keempat perkuatan daya saing, termasuk pentingnyapekerja yang kompeten.MEA yang dimulai awal tahun 2015 tersebut tentu akan memberikan dampakpositif dan negatif bagi negara Indonesia. Dampak positifnya dengan adanya MEA, tentuakan memacu pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehinggaakan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, penduduk Indonesia akan dapatmencari pekerjaan di negara ASEAN lainnya dengan aturan yang relatif akan  lebihmudah. Adapun dampak negatif dari MEA, yaitu dengan adanya pasar barang danjasa  secara bebas tersebut  akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudahmasuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yangsemakin ketat di bidang ketenagakerjaan.Rendahnya kualitas pekerja Indonesia bila dilihat dari tingkat pendidikanformal ini jelas sangat mengkhawatirkan. Sebagai sebuah perguruan tinggi yang adadi Indonesia, PNB perlu mencari terobosan untuk meningkatkan ketrampilan dankompetensi kerja bagi lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan pasar MEAnantinya. PNB juga perlu mengembangkan nilai tambah yang dimiliki oleh lulusansebagai keunggulan bersaing  (competetive advantage) agar dapat berhasilmenghadapi MEA. Usaha peningkatan kualitas lulusan bisa ditempuh dengan upayasinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi baik nasional maupun regionaluntuk menetapkan standar kompetensi profesionalisme.PNB juga dihadapkan pada tantangan pada daya serap lulusan, dimana selainpersoalan kualitas lambatnya penyerapan tersebut salah satunya disebabkan
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minimnya ketersediaan kesempatan kerja. jika lulusan masih saja terkendala untukberkarir dalam dunia kerja, maka jalan yang paling tepat adalah adanya upaya untukmerekonstruksi sistem pembelajaran yang   mampu   merubah konsep berfikir(mindset) para mahasiswa dari job seeker menjadi job creator yaitu denganmengefektifkan kehadiran wirausaha muda alias entrepreuner. PNB harusmendukung para mahasiswa memiliki kemampuan agar mampu mandiri danberinovasi berbasiskan pada ilmu pengetahuan teknologi sebagai keunggulanbersaingnya melalui pendidikan entrepreneurship atau technopreneurship untukmenumbuhkan keberanian para lulusan dalam menciptakan lapangan pekerjaan.Dengan melihat pada tantangan ke-depan khususnya dalam membangun SDMberkualitas, Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia seharusnya mampu mencetaklulusan-lulusan yang memiliki daya saing global dengan ciri memiliki jiwaentrepreneurship yang mampu menciptakan peluang usaha dengan produk yangberkualitas. Mampu bersosialisasi di dunia global dengan minimal penguasaan satubahasa asing sehingga secara mandiri dapat membuka peluang yang lebih luas untukmenggali potensi ekonomi. Untuk hal ini, PNB dituntut mampu membangun jaringanatau networking yang luas, mampu menguasai teknologi serta mampu mengelolaSumber Daya Alam (SDA) secara bijak.Selain itu lulusan Perguruan Tinggi juga memiliki tanggungjawab terhadappelestarian  nilai-nilai kearifan lokal dan budaya bangsa. Arus globalisasimenghendaki para lulusan perguruan tinggi mampu  menciptakan manusiaseutuhnya. Para lulusan disamping memiliki kemampuan dalam keilmuan danketerampilan juga harus memiliki jati diri yang jelas dan kuat sehingga mampumenyaring setiap budaya asing yang masuk. Perguruan tinggi dapat menjadi bentengdalam mengatasi kemungkinan terjadinya degradasi nilai dan budaya bangsa. Sistempendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan adaptif di kalanganmahasiswa dengan menjembatani sistem pendidikan saat ini menjadikan bagaimanasiswa mampu belajar untuk menghadapi zamannya.Pada bidang mutu pendidikan, dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintahPerpres No.8 tahun 2012 dan Permendikbud No. 48 tahun 2014 terkait dengan KKNIdan SN-PT menjadi hal yang wajib disikapi oleh PNB. Olehkarena itu PNB harusmenyiapkan kurikulum yang mampu menjamin kesetaraan dalam pengakuan lulusansecara nasional maupun internasional. PNB harus melakukan perubahan-perubahanterhadap kurikulum dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhandunia kerja. Perubahan dalam Standar Nasional  Pendidikan Tinggi jugamengharuskan PNB menata kembali sistem penjaminan mutunya agar mampu
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memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan pendidikannya. PNB harus mampumelaksanakan proses pendidikan yang akuntabel dan transparan bagi masyarakat.Dari berbagai tantangan yang telah diidentifikasi terhadap perkembanganpendidikan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di era globalisasi membawaperubahan dalam paradigma pembangunan pendidikan tinggi secara nasional.Khususnya bagi Politeknik  Negeri Bali, kedepan pengelolaan pendidikan diarahkanpada upaya pencapaian kualitas global, relevansi kebutuhan lulusan, serta memilikikemampuan adaptasi yang tinggi. Olehkarena itu, PNB hendaknya mempersiapkanlulusan agar memiliki kualitas, siap berkompetisi dan profesional serta memilikikarakter yang unggul.
2. Peluang Politeknik Negeri Bali ke-depanGlobalisasi dan AFTA seperti telah diuraikan sebagai tantangan tidak selamanyamemberikan dampak negatif bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Terdapatberbagai peluang yang bisa diambil bagi pengembangan kualitas lulusan di masa yangakan datang. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besarbagi para pencari kerja karena akan tersedia lapangan kerja dengan berbagaikebutuhan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeridalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih  mudah bahkan kemungkinannyatanpa ada hambatan tertentu. MEA misalnya menjadi kesempatan yang bagus bagi paralulusan perguruan tinggi untuk mencari pekerjaan terbaik  sesuai dengan kriteriayang diinginkan.Terbitnya UU No.12 tahun 2012 semakin memperkuat keberadaan Politekniksebagai  lembaga pendidikan tinggi vokasi. Secara eksplisit Politeknik telah diakuisebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti telah dituangkandalam undang-undang. Hadirnya undang-undang ini memberikan peluang bagipoliteknik untuk dapat terus berkembang   sehingga mampu sejajar denganperguruan-perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Bagi PNB terbitnya undang-undangpendidikan tinggi ini menjadi motivasi yang sangat kuat untuk memperoleh pengakuanyang setara dengan PT lainnya di Indonesia.Secara nasional, pemerintah semakin serius dalam mendukung kemajuan duniapendidikan dan penelitian. Pemerintah telah mempersiapkan anggaran pendidikansebesar 20% dari APBN. Berbagai regulasi juga telah dikeluarkan pemerintah gunamenunjang ketercapaian daya saing global pendidikan tiggi di Indonesia. Oleh karenaitu, sudah sepatutnya sebuah institusi pendidikan tinggi di Indonesia tergerak untukmempersiapkan diri di dalam mengantisipasi berbagai perkembangan global.
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Dalam pengembangan pendidikan, kebijakan pemerintah mengarah padapeningkatan kuantitas dan kualitas bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Rasio yangdiharapkan antara pendidikan umum dan pendidikan vokasi mencapai pada rasio50% : 50%. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi PNB mengembangkanpendidikan vokasi khusus di daerah pariwisata.Seiring dengan perkembangan perekonomian global yang cukup pesat, peluanglainnya yang dimiliki PNB adalah dunia industri lebih membutuhkan tenaga kerjayang memiliki keterampilan dalam bidang keilmuan khusus, sementara perguruantinggi lebih banyak menghasilkan akademisi. Kondisi ini tentu memberikan peluangbagi PNB untuk dapat dimanfaatkan dengan mengarahkan para lulusannya agarmemiliki kompetensi dengan pengakuan setara Asean maupun internasional.
3. Pemetaan Hasil Analisis Lingkungan Politeknik Negeri BaliBerdasarkan pada hasil pemetaan lingkungan, berikut ditampilkan matrikskekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki PNB dalam kurun waktulima tahun ke depan.

Tabel 1.2.  Hasil Analisis Lingkungan PNB
Kekuatan Kelemahan1) Staf potensial untuk dikembangkan2) Kualifikasi staf memadai3) Sistem dan budaya pembelajaran4) Karakteristik pendidikan relevan dengankebutuhan industri

1) Sistem penerimaan mahasiswa baru,2) Akses dan pemerataan peminatan prodi3) Kesetaraan mutu dan pengakuan masihberstandar lokal4) Skill dan wawasan sdm masih lokal dalam tri-dharma PT5) Sistem penjaminan mutu masih berstandarnasional6) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasaranaPBM belum memadai7) Sumber pendanaan berkelanjutan8) Sistem informasi manajemen belum memadai9) Kualitas kerjasama belum opimal
Tantangan Peluang1) Keterampilan dan kompetensi kerjalulusan sesuai dengan kebutuhan pasarMEA

2) PT menghasilkan Lulusan mandiri,inovatif, adaptif, dan kreatif dengan jiwa
entrepreneurship atau technopreneurship3) PT menjadi benteng dalam mengatasiterjadinya degradasi nilai dan budayabangsa

1) Dukungan anggaran pemerinah (20% APBNdialokasikan kepada sektor pendidikan)2) Regulasi pemerintah dalam menunjangketercapaian daya saing global3) Kebutuhan tenaga kerja internasionalberfokus pada keterampilan4) Animo masyarakat masuk PT Vokasi semakinBesar
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4. Langkah Politeknik Negeri Bali ke-depanDalam mewujudkan cita-cita ideal PNB di tahun 2025 menjadi terdepan,menghasilkan tenaga kerja profesional dengan daya saing internasional, makadiperlukan strategi yang digunakan dengan mengatasi kelemahan dan tantangan untukmampu memanfaatkan peluang yang ada. Periode 2015-2019 adalah periode lanjutanyang lebih menekankan kepada peningkatan aspek kualitas semua program kerja yangsudah dilaksanakan pada periode sebelumnya dengan mengacu (benchmarking) kestandar regional Asia, Asia Pasifik, atau regional lainnya. Pada periode ini, prioritasdiberikan kepada upaya “mempertahankan” (to maintain) kualitas yang sudah diraihdan “meningkatkan” (to enhance) ke level yang lebih luas, yaitu kawasan regional.Pada usia yang ke-28 ini PNB telah banyak melakukan berbagai upaya, sehinggabanyak pula prestasi yang telah dicapai. Dalam beberapa tahun terakhir ini, adabeberapa issue strategis yang secara internal harus dicermati yaitu: regulasi dalambidang pendidikan tinggi seperti UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, UUGuru dan Dosen tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) tahun 2014,Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNI, serta klasifikasi Perguruan Tinggi Sehat. Semuaregulasi ini harus direspon positif dan menjadi prioritas dalam perencanaan danimplementasi program. Namun yang tidak kalah penting adalah akuntabilitaspenyelenggaraan pendidikan bagi penyediaan  layanan yang prima kepadamasyarakat.Isu tentang penyetaraan mutu dan pengakuan pendidikan tinggi baik nasional,regional, maupun internasional menjadi tantangan untuk mengembangkan mutupendidikan PNB dengan berbasiskan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI). Selain itu upaya untuk membangun daya saing internasional PNB, perlu adanyalangkah-langkah   strategis dengan membangun kerjasama internasional dalam tridharma dengan perguruan tinggi asing, khususnya dengan perguruan tinggi yangmenyelenggarakan pendidikan vokasi. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah tidakhanya semata-mata menjadi tantangan, namun memberikan peluang yang sangatbesar bagi upaya percepatan internasionalisasi PNB, seperti pengembangan kerjasamadan afiliasi dalam membangun Joint/Double Degree, Fast Track, Credit Transfer Systemdan sebagainya.Sebagai prasyarat untuk melakukan inovasi menuju pendidikan memiliki dayasaing internasional adalah PNB wajib melakukan penguatan kapasitas kelembagaanmelalui penjaminan mutu berstandar internasional, pengembangan kualitassumberdaya manusia bertaraf internasional, layanan pendidikan berstandar
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internasional, membangun networking dengan PT  internasional, serta tata kelolayang berstandar internasional. Untuk menjadi institusi pendidikan tinggi vokasiterdepan, cara lain yang dapat dilakukan bagi PNB melalui pengembangan program-program inovatif sesuai dengan karakteristik pendidikan yang dikembangkan danmenggali nilai-nilai kearifan lokal.Di sisi lain, kondisi internal PNB masih banyak dihadapkan pada berbagaikelemahan dalam konteks pencapaian visi di tahun 2025. Persoalan mutu prosespendidikan masih ada beberapa prodi dengan akreditasi minimal, rumusan capaianpembelajaran dalam kurikulum yang belum mengacu pada KKNI, kualitas dan animodosen dalam melakukan riset dan publikasi ilmiah, kualitas sarana dan prasarana,sistem informasi manajemen yang belum memadai, kualitas dosen dan tenagapendidikan yang masih terus harus dikembangkan agar memiliki standar internasional,penguasaan dalam bahasa asing serta tata keloladan budaya kerja yang berstandarinternasional.Tahapan pencapaian visi dan misi digambarkan menjadi alur pengembanganPNB untuk dapat meyakini visi maupun misi dapat diwujudkan dalam tahun 2025,digambarkan roadmap pengembangan Renstra 2015-2019 pada gambar sebagaiberikut.

Gambar 1.2. Roadmap Pengembangan PNB 2015-2019
1) Tahun 2015 : Restrukturisasi Konsep Pengembangan Internasionalisasi

Politeknik Negeri BaliPada tahun ini telah ditargetkan pada rencana strategis (jangka menengah) danpenjabarannya ke dalam program kerja (jangka pendek) yang realistis danimplementatif dan tersedianya beberapa program dan infrastruktur prioritas.
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2) Tahun 2016-2017 : Peletakan Dasar-Dasar Mutu serta Infrastruktur
Kelembagaan yang Kuat dan Implementasi Program PrioritasPada tahun ini ditargetkan telah terlaksananya beberapa program prioritasberupa sistem tata kelola kelembagaan yang relevan dengan tuntutan global,peningkatan mutu tri dharma, kerjasama internasional dan infrastruktur penunjangPBM menuju pada layanan pendidikan yang berkualitas unggul dan berstandarinternasional.

3) Tahun 2018 : Penguatan Mutu, Akses Pendidikan dan Kapasitas Kelembagaan
beorientasi globalPada tahun ini ditargetkan pelaksanaan beberapa program prioritas berupamutu, tata kelola, program kerjasama yang terimplementasi dan infrastruktur.Terlaksananya program prioritas lainnya berupa pengakuan PNB sebagai PT vokasisecara nasional dan regional, serta perluasan akses pendidikan pada jenjangpasca sarjana dalam bidang ilmu terapan.

4) Tahun 2019 : Evaluasi Kinerja dan Kontinuitas Program PNB Periode
berikutnyaPada tahun ini ditargetkan telah terlaksana seluruh program yang telahdisusun sesuai rencana dan dilakukan evaluasi kinerja kelembagaan dan programsecara menyeluruh untuk menjadi pertimbangan perumusan rencana strategis padaperiode 5 tahun berikutnya
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini menguraikan tentang :
A Ringkasan Renstra PNB periode 2015-2019, sebagai landasan dalampenyusunan program kerja ke depan.
B Perjanjian Kinerja dan Kebijakan PNB 2019, merupakan prioritas kegiatanyang dieksekusi pada Tahun 2019 serta dievaluasi dan dianalisis terhadaprealisasi kegiatan atau capaian target kinerjanya mengacu sasaran strategisRenstra 2015-2019.
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A. Ringkasan Renstra PNB 2015 – 2019

1. Latar BelakangDalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP)Tahun 2005 – 2025 dijabarkan empat tahap pembangunan pendidikan nasional,yaitu tahap : peningkatan kapasitas dan modernisasi (2005–2009), penguatanpelayanan dalam bidang pendidikan (2010–2014), penguatan daya saing regional(2015–2020), dan penguatan pendidikan menuju pada daya saing  internasional(2020 – 2025) seperti ditunjukkan pada gambar 2.1 di bawah.

Gambar 2.1 RPPNJP Tahun 2005 – 2025
Berlandaskan pada  RPPNJP tahap ketiga  (2015–2019) yakni penguatan dayasaing regional, PNB telah menetapkan visi yaitu “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi

Vokasi Penghasil Lulusan Profesional Berdaya saing Internasional pada Tahun 2025 ”.Visi PNB hendaknya menjadi kemauan bersama (political will) dari segenap sivitasakademika PNB, dan tertanam pada hati dan jiwa setiap insan akademik PoliteknikNegeri Bali. Visi tersebut dibangun sejalan dengan Rencana Pengembangan JangkaPanjang (RPJP) PNB tahun 2011-2025, di mana perencanaan pengembangan PNBdibagi dalam tiga periode. Periode I (2011-2015), merupakan periode “StandarisasiNasional Tri Dharma Pendidikan Tinggi” dalam rangka penguatan mutu layanan dandaya saing nasional. Periode II (2016-2019), merupakan periode “Standarisasi Asia-Pasifik dalam Tri Dharma Pendidikan Tinggi” dalam rangka penguatan daya saingregional (Asia-Pasifik). Periode III (2021-2025), merupakan periode
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“Internasionalisasi Politeknik Negeri Bali” dalam rangka penguatan daya sainginternasional dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai payung unggulaninstitusi. Untuk menjamin terwujudnya Visi PNB 2025, Misi, Tujuan dan Sasaran,selanjutnya dirumuskan dalam suatu kerangka Rencana Strategis (Renstra) tahun2015-2019

Gambar 2.2. Rencana Pengembangan Jangka Panjang PNB(RPJP) Tahun 2011 – 2025
2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi PencapaianDengan mengacu pada berbagai perubahan yang terjadi dalam penglolaanperguruan tinggi, dan perubahan situasi dan kondisi lingkungan eksternal PNBselayaknya melakukan pembenahan. Relevansi dalam pengelolaan mengikutiperkembangan terkini dipandang sangat penting untuk dilakukan. Globalisasi sebagaisentral point dijadikan sebagai dasar dalam menentukan arah pengembangan PNBdalam lima tahun ke depan. Olehkarenanya PNB memandang perlu untuk melakukanpenyempurnaan dalam  arah pengembangannya. Penyempurnaan arahpengembangan lima tahun ke depan diawali dengan merumuskan visi dan misi yangsejalan dengan perkembangan terkini.
2.1. Visi Politeknik Negeri Bali 2025Dalam mewujudkan cita-cita ideal Politeknik Negeri Bali (PNB) ditetapkan visiPNB sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:
“ Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Terdepan Penghasil Lulusan
Profesional Berdaya saing Internasional Pada Tahun 2025 ”
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Makna dari pernyataan visi Politeknik Negeri Bali dapat dijabarkan sebagaiberikut:1) Terdepan memiliki makna bahwa PNB menjadi institusi pendidikan vokasiyang responsif dan adaptif terhadap perkembangan IPTEKS terapan, sertabercita-cita maju2) Berdaya saing internasional memiliki makna bahwa lulusan PNB diharapkanmemiliki kompetensi dalam bidang IPTEKS terapan dengan standar mutu asia-pasific dalam bidangnya,3) Profesional memiliki makna bahwa lulusan PNB menjadi insan yangbertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya, memiliki integritas,karakter dan budaya kerja berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal.
2.2. Misi Politeknik Negeri Bali Tahun 2015-2019Dari visi yang telah dirumuskan di atas ditetapkan 7 (tujuh) misi PNB sbb ;1) Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang dapat diakses secara merata danberkesetaraan bagi masyarakat.2) Menyelenggarakan pendidikan bidang vokasi yang berkarakter kebangsaandengan standar mutu nasional dan regional Asia-Pasifik.3) Melaksanakan penelitian bertaraf internasional pada bidang keilmuan danteknologi terapan.4) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan padapenerapan keilmuan dan teknologi.5) Menyelenggarakan kerjasama di kawasan regional aspac.6) Mengembangkan sistem tata kelola yang inovatif, transparan, dan akuntabeldidukung oleh sumber-sumber daya yang bertaraf internasional.7) Membangun keunggulan lembaga yang berorientasi pada kepariwisataan.
2.3.  Tujuan Strategis 2015-2019Politeknik Negeri Bali sebagai salah satu perguruan tinggi dalam bidangpendidikan vokasi dengan tujuan, yaitu:1) Memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat dalam kesetaraan gender,dan pemerataan pendidikan berdasarkan strata sosial-ekonomi, dan wilayah.2) Menghasilkan lulusan profesional, berkarakter, serta berjiwa wirausahadengan berorientasi standar mutu nasional dan regional (aspac) pada bidangilmu dan teknologi terapan.3) Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dosen dalam melakukanpenelitian terapan untuk mendapatkan pengakuan internasional.
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4) Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembanganinovasi baru berbasis IPTEKS terapan.5) Memperluas jaringan kerjasama tri dharma dalam mencapai kesetaran mutudengan negara-negara di kawasan regional aspac.6) Menjamin pengelolaan dan layanan pendidikan yang berstandar mutuinternasional, akuntabel, transparan, produktif, serta efektif dan efisien.7) Menjadikan PNB sebagai PT vokasi yang terdepan pada pengembanganIPTEKS dengan keunggulan yang berorientasi pariwisata.
2.4. Sasaran Strategis 2015-2019Berdasarkan pada kajian terhadap kondisi internal dan eksternal PNB, dapatdiidentifikasi beberapa hal penting yang menjadi sasaran strategis PNB dalam kurunwaktu tahun 2015 - 2019 mendatang sebagai berikut:1) Terselenggaranya pendidikan tinggi vokasi yang menjamin ketersediaan danketerjangkauan layanan pendidikan berkualitas tanpa membedakan statusekonomi, gender, dan wilayah;2) Terwujudnya sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalammewujudkan lulusan yang profesional, mandiri dan berstandar mutunasional, regional dan internasional;3) Terwujudnya organisasi kemahasiswaan yang kokoh dengan kegiatan yangterarah bagi pengembangan karakter dan jiwa kewirausahaan mahasiswa;4) Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dankompeten dalam bidang penelitian dengan berwawasan internasional ;5) Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan dengan kemampuan inovatifdan kreatif berbasis IPTEKS bagi peningkatan kualitas hidup masyarakatmelalui pengabdian pada masyarakat;6) Terbangunnya    akses kerjasama (net-working) tri dharma berskalainternasional menuju pada daya saing global7) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas setara denganstandar mutu internasional;8) Tersedianya sistem informasi yang bermutu bagi proses pembelajaran,layanan sistem manajemen dalam menjamin akuntabilitas   tata kelolalembaga9) Terwujudnya layanan manajemen satuan pendidikan yang profesional,dalam membangun iklim akademik yang kondusif10) Terkelolanya sumber-sumber daya bagi peningkatan kemandirian institusi11) Terbangunnya PT vokasi terdepan dengan keunggulan pada bidangpariwisata yang berkontribusi bagi pembangunan dan pelestarian budaya.
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2.5. Tiga Pilar Strategis Pengembangan PNB 2015-2019Dalam mewujudkan ketercapaian dari sasaran strategis Politeknik Negeri Balitahun 2015-2019 yang telah dirumuskan sebelumnya, maka pencapaiannyadilakukan melalui pengembangan tiga pilar strategis Politeknik Negeri Bali yang terdiridari :
1) Peningkatan dan Pemerataan Akses Pendidikan (Pilar Akses)PNB mengemban tanggungjawab nasional dalam memberikan kesempatan belajaryang luas bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan APK-PT secara nasional.Dalam pilar akses ini, PNB selalu memperhatikan kesetaraan gender, pemerataanpendidikan, status sosial-ekonomi, pemerataan pendidikan dari aspek geografis.Sasaran yang hendak dicapai dari pilar strategis akses adalah keseimbangan pesertadidik di PNB antara pria dan wanita, keseimbangan mengikuti pendidikan antaragolongan ekonomi mampu dan kurang mampu, dan luasan asal peserta didik yangberasal dari lokal Bali, Nasional dan Internasional.
2) Mutu, Relevansi dan Daya saingPNB dalam penyelenggaraan pendidikannya diarahkan menuju pada peningkatankulitas sumberdaya manusia dalam penguasaan keilmuan dan keterampilanbidang IPTEKS terapan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.Pendidikan PNB dirancang untuk  menghasilkan lulusan dengan kompetensidalam bidang keilmuan terapan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal,nasional dan regional. Mendesain kurikulum yang berstandarregional/internasional menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai skalaprioritas. Perbaikan dalam proses pembelajaran dengan berfokus padamahasiswa (student centre learning), didukung oleh tenaga pendidik dankependidikan yang berwawasan internasional menjadi media menuju pada dayasaing internasional. Mengacu pada standar mutu regional asia-pasific menjadikebutuhan yang harus dicapai sebagai pengakuan dunia internasional terhadapkualitas lulusan, kualitas proses dan kualitas tata kelola.Pengembangan daya saing lulusan ditujukan dalam rangka menjamin kesetaraanpengakuan lulusan PNB dengan lulusan dari PT lain secara nasional dan regional.Kemampuan daya saing lulusan dibangun dengan mengembangkan softskillmahasiswa yang berbasiskan pada potensi nilai-nilai budaya lokal yang relevandengan pengembangan budaya kerja yang unggul melalui program-programinovatif. Daya saing lulusan dilakukan dengan membangun keunikan (uniqness)yang berfokus pada bidang pariwisata sebagai payung unggulan.
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3) Tata Kelola dan PencitraanKeberhasilan PNB dalam pengembangan dua pilar (akses; dan mutu, relevansi sertadaya saing) diyakini akan mampu direalisasikan dengan terwujudnya tata kelolayang berkualitas serta membangun pencitraan yang baik dimata masyarakatlokal, nasional dan internasional. Akuntabilitas,  efisien dan transparan dalam tatakelola merupakan target yang harus dicapai dalam mewujudkan good governancePT. Tata kelola yang berkualitas menghendaki adanya upaya-upaya peningkatankualitas dalam perencanaan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,ketersediaan staf yang memiliki wawasan dan keterampilan bertaraf internasional,sistem informasi manajemen yang baik, berbasis pada manajemen modern, sertamemiliki akses kerjasama (net-working) secara luas pada skup nasional dan duniainternasional. Kualitas tata kelola juga membutuhkan Inovasi dan kreatifitas sivitasakademika dalam menciptakan peluang bagi pengembangan suberdaya keuanganyang berkelanjutan. Mewujudkan tata kelola yang berkualitas perlu dukungan,motivasi yang kuat dan komitmen secara bersama-sama dari segenap komponenuntuk menciptakan akademik atmosfir yang kondusif agar mampu bekerja secaraefektif.
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E. Perjanjian Kinerjaa dan Kebijakan PNB Tahun 2019

Untuk mewujudkan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan institusi, Menterimenerbitkan Permenristekdikti nomor 51 Tahun 2016 terkait dengan pedomanpelaksanaan SAKIP yang wajib diacu oleh setiap penyelenggara negara dalampengelolaan program kerjanya. SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagaiaktivitas dan prosedur yang dirancang untuk tujuan peningkatan kinerja suatu institusi.Sebagai penyelenggara negara khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan, PNBberkomitmen menerapkan sistem akuntabilitas mengacu pada pedoman SAKIPtersebut yang diawali dari penyusunan program kerja dan penetapan kebijakanlembaga.Program kerja dan penetapan kebijakan  lembaga di PNB diuraikan dariRPJP/RIP PNB  (2011-2025) dan Renstra PNB  tahun 2015-2019. Pada Renstra,rencana pengembangan PNB dibagi dalam tiga periode, yaitu : Periode I (2011-2015)merupakan periode “Standarisasi Nasional Tri Dharma Pendidikan Tinggi” dalamrangka penguatan mutu layanan dan daya saing nasional; Periode II (2016-2019)merupakan periode “Standarisasi Asia-Pasifik dalam Tri Dharma Pendidikan Tinggi”dalam rangka penguatan daya saing regional (Asia-Pasifik) dan Periode III (2021-2025) merupakan periode “Internasionalisasi PNB” dalam rangka penguatan dayasaing internasional dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai payung unggulaninstitusi. Berikut disajikan gambar alur perencanaan program dari penjabaranRPJP/RIP PNB (2011-2025) dan Renstra PNB tahun 2015-2019.
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Gambar 2.3. Alur Penjabaran Program PNB dari RPJP/RIP 2011-2015dan Renstra 2015-2019
Akuntabilitas program disusun untuk setiap tahapan mengikuti prinsipmanajemen, mulai dari tahap : Perencanaan (Planning); Pelaksanaan (Actuating);Pengukuran (Measurement); Pelaporan (Reporting); dan Pengendalian (Controlling).Perencanaan adalah merupakan tahap awal dalam pelaksanaan prosesmanajemen suatu institusi. Setiap awal tahun anggaran, Politeknik Negeri Bali (PNB)selaku institusi Pemerintah di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi menyusun perencanaan kerja/program sebagai usulan program/kegiatantahun berikutnya dengan alur perencanaan dari atas ke bawah (top to down) terkaitkebijakan/program lembaga, dan dari bawah ke atas (down to top atau bottom up)terkait usulan kegiatan tingkat unit kerja.Pelaksanaan perencanaan di lingkungan PNB dikoordinasikan oleh TimPerencanaan yang terdiri dari anggota Unit Perencanaan bersama-sama Sub BagianPerencanaan dan SIM. Tim Perencanaan ditugaskan oleh Direktur selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) melalui surat penugasan  melaksanakan koordinasidengan Pembantu Direktur (PD) I terkait dengan perencanaan kegiatan dan PD IIselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengelolaan anggaran. TimPerencanaan dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan
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program/kegiatan mengacu pada dokumen mutu sesuai buku Standar OperasionalProsedur (SOP) Perencanaan yang berlaku di lingkungan PNB.Berikut ditampilkan mekanisme perencanaan & monitoring pelaksanaan programkerja PNB seperti pada Gambar 2.4. di bawah.

Gambar 2.4. Mekanisme Perencanaan & Monitoring Pelaksanaan Program PNB sesuaiSOP Perencanaan dan SOP MonevPenyusunan rencana kegiatan di PNB menggunakan mekanisme bottom up,dimulai dari penyusunan rencana kegiatan unit-unit kerja terbawah setingkatprogram studi (prodi) yang dikoordinasikan oleh Ketua Prodi masing-masing Jurusan.Rencana kegiatan disusun mengacu dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) dan diurutsesuai skala prioritas kegiatan yang akan diusulkan, dimulai dari kegiatan yang bersifatrutin, kegiatan supporting dan pengembangan maupun kegiatan urgent.Ketua/Kepala unit-unit kerja membuat kerangka acuan kerja (KAK) atau Term of
reference (ToR) dengan memasukan usulan kegiatan beserta lampiran rencanaanggaran belanja (RAB) dan data dukungnya yang sudah dibahas pada tingkat unitkerja. KAK/ToR disampaikan ke Direktur dengan tembusan Pudir II dan UnitPerencanaan. Selanjutnya, unit-unit kerja akan meng-input usulan kegiatan(KAK/ToR) pada aplikasi internal, yaitu Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran(SIPERA) beserta lampiran. Selanjutnya, Tim Perencanaan yang dikoordinasikan
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melalui Unit Perencanaan melaksanakan reviu/penelaaah atas usulan kegiatan unit-unit kerja terkait perencanaan kegiatan. Sedangkan usulan terkait anggaraan akandireviu/ditelaah oleh SPI.Berikut disajikan alur perencanaan kegiatan seperti gambar 2.5 di bawahdengan konsep “top to down” maupun “bottom up”. Konsep “top to down”, di manaDirektur menyampaikan kebijakan dan mendelegasikan target kinerja yang harus diacuunit-unit kerja dalam penyusunan rencana kegiatan melalui para Pembantu Direktur.Konsep “bottom up”, di mana usulan kegiatan mulai disusun dari tingkat prodi,diteruskan ke Ketua Jurusan untuk disampaikan ke Direktur melalui para PembantuDirektur yang ada di atasnya.

Gambar 2.5. Alur Perencanaan Kegiatan di Lingkungan PNBPimpinan PNB mengusulkan beberapa program kerja/kegiatan yang sekaligusmerupakan kebijakan lembaga untuk direalisasikan pada pelaksanaan kegiatan tahunanggaran 2018. Beberapa program kerja/kegiatan diusulkan Pimpinan PNB untukdapat didanai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang disusun ke dalam suatu dokumen usulanprogram kerja setiap  tahunnya. Program kerja/kegiatan yang diusulkan diyakinidapat mempercepat pencapaian visi-misi lembaga melalui penetapan pencapaianRenstra dengan target per tahun yang jelas.
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Dokumen usulan program kerja setiap tahun dituangkan ke dalam dokumenPerjanjian Kinerja (PK) yang sekaligus menjadi dokumen kontrak kerja antara DirekturPNB dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dokumen PK tahun 2019(seperti terlampir) ditetapkan oleh Direktur untuk pelaksanaan kegiatan tahunanggaran 2019, Dokumen PK ini merupakaan acuan pelaksanaan kegiatan bagi lembagauntuk mewujudkan visi-misi melalui sasaran program kerja yang telah ditetapkan.Dalam dokumen PK Tahun 2019 tersebut, ditetapkan 8 (delapan) sasaran programkerja PNB seperti yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2015-2019, antara lain :1) Meningkatnya Akses dan Meratanya Pendidikan Berbasiskan Sosial Ekonomi,Geografis dan Berkesetaraan Gender.2) Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik.3) Terjaminnya Sistem Penjaminan Mutu dan Standarisasi Internasional.4) Meningkatnya Mutu Pembinaan Kemahasiswaan.5) Meningkatnya Mutu Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.6) Meningkatnya Citra, Kemitraan, dan Internasionalisasi institusi.7) Meningkatnya Mutu Manajemen, Sumber Daya dan lingkungan.8) Mengembangnya Model dan Sistem Institusi Unggulan Berpayung PariwisataUntuk dapat mendukung tercapainya kesembilan sasaran program kerja tersebut,ditetapkan sejumlah 22 (dua puluh dua) indikator kinerja yang direalisasikan selamaTahun 2019. Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkantujuan program dan kegiatan yang   mendukung program tersebut. Indikator inidigunakan untuk mengukur keberhasilan program sedangkan keberhasilan kegiatandiukur dengan indikator luaran.Adapun target kinerja dalam dokumen PK 2019 dengan indikator kinerja persasaran strategis adalah seperti ditunjukan pada Tabel 2.12 di bawah.
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Tabel 2.12. Perjanjian Kinerja (PK) PNB dan Target Tahun 2019
Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)
Meningkatnya Akses dan Meratanya
Pendidikan Berbasiskan Sosial Ekonomi,
Geografis dan Berkesetaraan Gender

Jumlah Mahasiswa Berprestasi 35%

Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik
Persentase lulusan yang langsung bekerja 92%

Persentase lulusan bersertifikat
kompetensi dan profesi

98,55 %

Terjaminnya Sistem Penjaminan Mutu dan
standarisasi internasional

Akreditasi Institusi B
Persentase prodi terakreditasi minimal B 87 %

Meningkatnya Mutu Pembinaan
Kemahasiswaan

Jumlah mahasiswa berwiraswasta 20

Meningkatnya mutu kinerja penelitian dan
pengabdian kepada Masyarakat

Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional 6
Jumlah HAKI yang didaftarkan 5
Jumlah sitasi karya ilmiah 255

Meningkatnya Citra, Kemitraan, dan
Internasionalisasi institusi

Jumlah kerjasama dengan Industri 31

Meningkatnya Mutu Manajemen, Sumber
Daya dan lingkungan

Ranking PT Nasional 12
Persentase tenaga kependidikan dengan
sertifikat kompetensi

30 %

Prosentase kuantitas tindak lanjut
temuan BPK

0

Prosentase tindak lanjut bernilai Rupiah temuan
BPK

0

Persentase dosen dengan jabatan lektor
kepala

60%

Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar 0,29 %
Persentase dosen berkualifikasi S3 12,68 %
Persentase dosen Politeknik dari Industri 0,59 %

Mengembangnya Model dan Sistem
Institusi Unggulan Berpayung Pariwisata

Jumlah prototipe R & D 9
Jumlah prototipe industri 4
Jumlah produk inovasi 6
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2019

Pada bagian ini menguraikan tentang :

A Capaian Kinerja PNB Tahun 2019 : (1) mengevaluasi capaian kinerja Tahun 2018serta membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target RenstraTahun 2019; (2) menguraikan kendala serta solusi; dan (3) rekomendasi untukrencana pengembangan program ke depan
B Realisasi Anggaran dan Analisisnya, mengevaluasi dan menganalisis serapananggaran (DIPA PNB) Tahun 2019 serta permasalahan/solusinya

A. Capaian Kinerja PNB Tahun 2019

Capaian kinerja adalah merupakan suatu prestasi kerja yang menggambarkantingkat pencapaian target yang diperjanjikan. Untuk dapat mengetahui apakahcapaian kinerja telah sesuai target atau sesuai harapan, maka terlebih dahulu perludilakukan pengukuran kinerja. Salah satu komponen penilaian kinerja instansiPemerintah  selaku penyelenggara negara seperti diatur pada sistem  akuntabilitaskinerja instansi Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja.Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkatketercapaian berupa keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau sasaranstrategis yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukurankinerja didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen PK,dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan rencana dan pencapaian targetkinerja.Dalam   melaksanakan pengukuran, PNB menggunakan media pengukuransecara on-line dari kemenristekdikti, yaitu SIMonev (sistem informasi monitoring danevaluasi) disamping dilakukan secara off-line melalui pengumpulan data hasil ukursecara langsung ke unit-unit kerja maupun hasil survei ke pengguna atau
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stakeholders. Pengukuran kinerja dan pengolahan data dilakukan setiap semesteryang dikoordinasikan melalui Tim Perencanaan PNB.Adapun mekanisme pengukuran kinerja yang digunakan PNB dalammemperoleh data maupun informasi adalah mengacu pada SOP Pengukuran Kinerja
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sebagai berikut : (1) Unit Perencanaan menyampaikan surat pengumpulan laporantriwulan, semester dan tahunan ke masing-masing unit kerja dengan lampiran formpengukuran kinerja; (2) Unit-unit kerja menyampaikan laporan kegiatan denganlampiran form pengukuran yang  sudah diisi ke subbag  Perencanaan & SIM; (3)Subbag Perencanaan & SIM melakukan rekapitulasi data sesuai format SAKIP; (4)Subbag Perencanaan & SIM menginput data ukur ke SIMonev setiap triwulan; (5)bukti cetak SIMonev disampaikan ke pimpinan dengan tembusan ke UnitPerencanaan; (6) Tim Unit Perencanaan melakukan pengolahan data dan menyusunlaporan kinerja per semester dan setiap tahun berupa LAKIP.Data hasil pengukuran kinerja tersebut dievaluasi dengan cara membandingkantingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target indikator kinerja yangtelah ditetapkan kemudian dilakukan analisis. Pengukuran kinerja ini diperlukanuntuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasildilakukan oleh lembaga melalui pelaksanaan kegiatan yang telah direalisasikan olehunit-unit kerja di lingkungan PNB. Seberapa besar tingkat capaian kinerja dari targetyang telah ditetapkan. Bagaimana kebijakan selanjutnya bila capaian kinerja telahsesuai dengan target serta apa upaya yang mesti dilakukan bila ada indikasi capaiankinerja belum tercapai  atau bahkan ada indikasi kegagalan dalam pencapaian target.Hasil pengukuran kinerja dan analisis yang disajikan dalam laporan kinerja PNBTahun 2019 ini adalah merupakan implementasi dari seluruh kegiatan padadokumen PK 2019. Usulan kegiatan seperti tertuang dalam dokumen PK tersebutmerupakan realisasi seluruh kegiatan yang terdiri atas 8 sasaran program (SP) dan22 indikator kinerja kegiatan (IKK). Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sesuaidokumen PK 2019 selanjutnya dibandingkan dengan capaian kinerja tahunsebelumnya (Tahun 2018) sebagai base line maupun terhadap target akhir RenstraTahun 2019.Adapun hasil pengukuran kinerja Tahun 2019 adalah  seperti disajikan padaTabel 3.1 sampai Tabel 3.9, berikut analisis capaian per sasaran program sebagaiberikut :
3.1. Capaian Kinerja Sasaran Program 1“Meningkatnya Akses dan Meratanya

Pendidikan Berbasiskan Sosial Ekonomi, Geografis dan Berkesetaraan
Gender”Pada Renstra periode Tahun 2015-2019, PNB telah menetapkan sasaran program1, yaitu “Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan Berbasiskan Sosial Ekonomi,

Geografis dan Berkesetaraan Gender” dalam rangka pencapaian sasaran strategis
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“Terselenggaranya pendidikan tinggi vokasi yang menjamin ketersediaan dan
keterjangkauan layanan pendidikan berkualitas tanpa membedakan status ekonomi,
gender, dan wilayah” melalui strategi pencapaian sasaran “Mengembangkan sistem
penerimaan mahasiswa baru, akses kerjasama pembiayaan pendidikan dan publikasi
secara berkelanjutan” yang didukung 1 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuaiTabel 3.1 di bawah.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Program 1
“Meningkatnya akses dan meratanya pendidikan yang berbasis sosial ekonomi,geografis dan

berkesetaraan gender”

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Baseline
(2018)

Capaian PK
2019

Renstra
Tahun
2019Target Realisasi % Target Realisasi % Target %

IKK 1.1 Jumlah Mahasiswa
Berprestasi

30 43 143,33 35 29 82,86 75 46,67
Berdasarkan data hasil pengukuran seperti ditunjukan pada tabel 3.1 di atas, 1(satu) indikator yaitu IKK 1.1 belum mencapai target. Berikut diuraikan analisiscapaian kinerja per indikator kinerja kegiatan (IKK), permasalahan/kendala yangdihadapi dan solusi serta rekomendasi pengembangan ke depan.

IKK 1.1. Jumlah mahasiswa berprestasiJumlah mahasiswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun nonakademik, prestasi nasional maupun internasional pada Tahun 2019 belum melampauitarget. Pada Tahun 2019, PNB memasang target sebanyak 35 mahasiswa berprestasiseperti dimaksud di atas, terealisasi sebanyak 29 dengan persentase capaian sekitar82,86%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2019, capaian kinerja 2019 hanya46,67%.Adapun catatan prestasi yang telah diraih oleh 43 mahasiswa di lingkungan PNBantara lain : Kegiatan NPEO 2019 (English Debate); kategori News Casting 2 orang;Kategori Debate 2 org; Kategori Story Telling 2 org dan hanya sampai semi final.Kegiatan Olimpiade Akuntansi Vokasi ; kategori Karya tulis ilmiah 2 karya tulis kalah;kategori cerdas cermat Akuntansi 3 orang masuk semi final dan di final kalah;
Dexsagon War 2 orang dan kalah 3. Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional 1 orangdan tidak masuk final 4. Lomba Beton Nasional yang diselenggarakan di universitasMercubuana diikuti oleh 3 orang mahasiswa dan meraih juara 1 (pertama). LombaEstimasi Biaya tingkat Nasional di Universitas Taruma Negara yang diikuti oleh 3orang mahasiswa dan meraih juara harapan 2 (dua). Kegiatan NUEDC (National
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University Debating Championship) LLDikti Wilayah VIII; jumlah mahasiswa PNB yangikut 3 orang dan hanya sampai di semi final. Kegiatan KBMI (Kompetisi DebatMahasiswa Indonesia) LLDikti Wilayah VIII; jumlah mahasiswa PNB yang ikut 3 orgdan hanya sampai di semi final. Meraih Juara 3 (tiga), Lomba Debat Nasional RASCIO2019 yang merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Riset danTeknologi BEM PM di Universitas Udayana Bali, 23-24 November 2019. Juara 1 (satu)
Secretary Contest ; Juara Harapan 1 (satu) MC; Juara Harapan 3 (tiga) Meeting Plannerpada Business Administration Competition di Samarinda, 18-21 Oktober 2019.Keterbatasan anggaran  masih menjadi kendala dalam mencapai target yangtelah ditetapkan, PNB sangat selektif untuk mengirim mahasiswa dalamkeikutsertaannya mengikuti lomba pada tingkat nasional maupun internasional,khususnya yang ke luar daerah maupun luar negeri. Perlu upaya dan dukungan yanglebih sehingga partisipasi mahasiswa dapat ditingkatkan. Program KreatifitasMahasiswa (PKM) yang menjadi andalan setiap perguruan tinggi belum dapatdioptimalkan oleh PNB, kegiatan ini masih belum begitu diminati oleh mahasiswa.Beberapa kendala yang dihadapi PNB antara lain karena kurang mampunya mahasiswadalam menuangkan ide kreatifnya dalam sebuah karya tulis, walaupun telah dilakukansosialisasi serta pendampingan dalam penyusunan proposal.Berikut ditampilkan foto dokumentasi prestasi mahasiswa PNB selama Tahun2019 pada beberapa ajang kompetisi, baik pada tingkat nasional maupuninternasional yang bersumber dari website PNB : http://www.pnb.ac.id
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Gambar 3.3. Prestasi Mahasiswa pada Lomba Debat Nasional RASCIO2019di Universitas Udayana, 23-24 November 2019.
3.2. Capaian Kinerja Sasaran Program 2 “Meningkatnya mutu kinerja

akademik”Pada Renstra periode Tahun 2015-2019, PNB telah menetapkan sasaran program2, yaitu “Meningkatnya mutu kinerja akademik” dalam rangka pencapaian sasaranstrategis “Mewujudkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam
mewujudkan mutu lulusan berstandar nasional, regional dan internasional” melaluistrategi pencapaian sasaran “Meningkatkan mutu sistem dan proses layanan pendidikan,
serta penguatan sistem penjaminan mutu mengacu pada standar mutu
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internasional” yang didukung 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai Tabel3.2 di bawah.
Tabel 3.2. Capaian kinerja sasaran program 2

“Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik”

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Baseline
(2018)

Capaian PK 2019 Renstra
Tahun
2019Target Realisasi % Target Realisasi % Target %

IKK 2.1 Prosentase
Lulusan Perguruan
Tinggi yang
Langsung Bekerja

91 91 100 92 91 98,91 92 98,91
IKK 2.2 Prosentase lulusan

bersertifikat
kompetensi dan
profesi

98,55 100 101,52 98,55 100 101,47 97 103,09
Berdasarkan data hasil pengukuran seperti ditunjukan pada tabel 3.2 terlihatbahwa 2 (dua) target indikator tersebut belum tercapai sesuai harapan, yaitu IKK 2.1terkait dengan target prosentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja danIKK 2.2 posentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi.Berikut diuraikan analisis capaian kinerja per indikator kinerja kegiatan (IKK),permasalahan/kendala yang dihadapi dan solusi serta rekomendasi pengembanganke depan.

IKK 2.1. Prosentase Lulusan Perguruan Tinggi yang Langsung BekerjaPada akhir Tahun 2019, PNB telah melaksanakan survey terhadap lulusan yanglangsung bekerja. Terealisasi sebanyak 91% dari target 92% Tahun 2019 lulusantelah bekerja sesuai bidangnya, sehingga target kinerja Tahun 2019 hanya tercapai98,91%. Capaian Tahun 2019 nyaris sama bila d i ibandingkan dengan capaian Tahun2018. Namun bila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2019, capaian Tahun2019 terealisasi sesuai target sebesar 98,91%.Berdasarkan hasil penelusuran alumni (tracer study) yang dilakukan oleh unit kerjaUP2AI diperoleh data/informasi bahwa persentase lulusan yang langsung bekerjasesuai bidangnya adalah sekitar 91%. Sebanyak 1156 mahasiswa yang lulus tahun 2019langsung bekerja dari total 1270 lulusan berdasarkan data tracer study. Hal inimengindikasikan bahwa lulusan belum secara maksimal dikenal di masyarakatkhususnya pada pengguna lulusan, padahal kompetensi lulusan relatif cukupmemadai kebutuhan dunia kerja seperti terlihat pada capaian IKK 2.2. Sebagian besar
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Lembaga Pendidikan di sekitar Bali memiliki kompetensi lulusan yang cukup mumpuni,sehingga hal ini   menjadi pesaing berat bagi lulusan untuk merebut pasar kerja.Untuk itu, ke depan perlu diupayakan adanya uji-uji kompetensi terhadapmahasiswa dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait, disamping melalui pemberian
softskill sesuai bidangnya masing-masing. Meningkatkan kualitas komunikasi denganpihak pengguna (industri) melalui pemberdayaan ikatan alumni di lapangan, sertaterus menerus menigkatkan pencitraan yang baik di masyarakat melalui peningkatankualitas sosialisasi dan publikasi.
IKK 2.2. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesiBerdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi danProfesi (LSP) PNB pada akhir Tahun 2019 diketahui sebanyak 1270 orang mahasiswatelah memiliki sertifikat kompetensi dari sejumlah 1270 calon wisudawan, atauterealisasi sebanyak 100%. Capaian Tahun 2019 telah melampaui target sebanyak1,5% dari target 98,55% dengan persentase capaian sekitar 101,47%. Capaian Tahun2019 juga sama dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2018. Namun terhadaptarget Renstra Tahun 2019, target tersebut telah terlampaui pada Tahun 2019 denganpersentase capaian sekitar 103,09%.Kondisi ini menunjukan bahwa seluruh lulusan PNB telah bersertifikat kompetensidan profesi yang menjadi prasyarat kelulusan sebagai ciri pendidikan tinggi vokasi.Artinya, lulusan PNB telah siap memasuki dunia kerja yang sebagian besar dunia kerja(industri) telah mensyaratkan kepemilikan sertifikat kompetensi/profesi bagi calontenaga kerjanya.LSP sebagai salah satu unit kerja di PNB sesuai tupoksinya mengelola pelaksanaansertifikasi, diantaranya : (1) Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi mahasiswa; (2)Melaksanakan kerjasama pelatihan kompetensi dan sertifikasi bagi masyarakat luas dan(3) Mengembangkan kerjasama dengan BNSP dan LSP lainnya. Setiap tahun menjelangdilaksanakan yudisium/wisuda, LSP menyelenggarakan uji kompetensi terhadapmahasiswa tingkat akhir yang merupakan syarat kelulusan untuk dapat mengikutiyudisium/wisuda. LSP bekerjasama dengan Jurusan-jurusan di lingkungan PNB yangsudah memiliki tempat uji kompetensi (TUK) sesuai bidang keahlian yang akan diuji.Selama  ini hampir tidak ada kendala yang dihadapi oleh LSP karena sudahmenjadi kegiatan rutin. Namun ke depan, LSP sudah merancang pelaksanaan ujikompetensi untuk calon lulusan dengan melibatkan lembaga uji lainnya yang telahmemiliki standar BNSP (Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi). Mengingat ke depantuntutan pasar kerja   terhadap kompetensi/keahlian lulusan sesuai bidangnyasemakin tinggi.
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3.3. Capaian Kinerja Sasaran Program 3 “Terjaminnya sistem penjaminan mutu
dan standarisasi internasional”Pada Renstra periode Tahun 2015-2019, PNB telah menetapkan sasaran program3, yaitu “Terjaminnya sistem penjaminan mutu dan standarisasi internasional” dalamrangka pencapaian sasaran strategis “Mewujudkan sistem pembelajaran yang kreatif

dan inovatif dalam mewujudkan mutu lulusan berstandar nasional, regional dan
internasional” melalui strategi pencapaian sasaran “Meningkatkan mutu sistem dan
proses layanan pendidikan, serta penguatan sistem penjaminan mutu mengacu pada
standar mutu internasional” yang didukung 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK)seperti Tabel 3.3 di bawah.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Program 3
“Terjaminnya sistem penjaminan mutu dan standarisasi internasional”

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Baseline
(2018)

Capaian PK
2019

Renstra
Tahun
2019Target Realisasi % Target Realisasi % Target %

IKK 3.1 Akreditasi Institusi B B 100 B B 100 B 100
IKK 3.2 Persentase Prodi

Terakreditasi
Minimal B

87 86,67 99,62 87 81,25 93,39 100 81,25
Berdasarkan data hasil pengukuran seperti ditunjukan pada tabel 3.3 di atasterlihat bahwa 1 (satu) indikator telah tercapai pada Tahun 2019, yaitu IKK 3.1.Sedangkan 1 (satu) indikator belum sesuai target, yaitu IKK 3.2. Berikut diuraikananalisis capaian kinerja per indikator (IKK), permasalahan/kendala yang dihadapi dansolusi serta rekomendasi pengembangan ke depan.
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IKK 3.1. Akreditasi InsitusiAkreditasi Institusi Perguruan Tinggi merupakan penilaian terhadap tata kelolainstitusi secara keseluruhan didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh BAN-PT(Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi). Lebih jauh lagi, Akreditasi Institusimerupakan tanggung jawab perguruan tinggi dalam mengemban amanah masyarakatdan pemerintah untuk menyelenggarakan proses pendidikan secara berkualitas.Akreditasi menjadi sebuah aset penting untuk menetapkan posisi sebuah lembagainstitusi perguruan tinggi dalam tataran kompetisi pengelolan dengan institusiperguruan tinggi lain serta merupakan tolok ukur bagi lembaga pengguna untukmemastikan lulusan tersebut layak karena dihasilkan dari proses pengelolaan yangterkawal dengan baik.PNB pada Tahun 2017 telah mampu mewujudkan mimpinya meraih peringkat Bberdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) No. 4257/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017. Bagi PNB peraihan akreditasi inimemiliki makna sudah siapnya PNB dalam melakukan kegiatan proses belajarmengajar sesuai standarisasi yang diberikan oleh pemerintah (Kemenristekdikti)dalam tahap proses globalisasi pendidikan untuk daya saing secara global dimasadatang. Dengan perolehan peringkat akreditasi ini, tentunya harapan kedepan PNBakan semakin yakin dalam mewujudkan visi terdepan, profesional, dan berdaya sainginternasional pada tahun 2025. Dengan demikian, pada Tahun 2019 capaian kinerjaPNB terhadap skor akreditasi institusi B telah tercapai sesuai target.

Gambar 3.1. Ucapan Selamat atas Perolehan Peringkat B Akreditasi Institusi
(sumber : http://pnb.ac.id)



50

Gambar 3.2. Ucapan Selamat atas diraihnya Penghargaan Terbaik III PT Vokasi
(sumber : http://pnb.ac.id)

IKK 3.3. Persentase Prodi terakreditasi minimal BPada Tahun 2019 jumlah prodi yang sudah terakreditasi adalah sejumlah 16prodi, diantaranya 13 prodi telah terakreditasi dengan peringkat minimal B dan 4 prodidengan peringkat A. Adapun peringkat akreditasi yang diperoleh masing-masing prodibervariasi, di mana diantaranya terdiri dari 4 prodi memperoleh peringkat A, yaituprodi : DIII Akuntansi, DIII Usaha Perjalanan Wisata, DIV Akuntansi Manajerialdan DIVManajemen Bisnis Pariwisata. 9 prodi dengan peringkat B, yaitu prodi : DIII ManajemenInformatika, DIII Teknik Listrik, DIII Teknik Pendingin & Tata Udara, DIII Teknik Mesin,DIII Teknik Sipil, DIII Administrasi Bisnis, DIII Perhotelan, DIV Manajemen ProyekKonstruksi dan DIV Manajemen Bisnis Internasional. Sedangkan 3 prodi baru yaituprodi D-IV Teknik Otomasi, D-IV Teknik Utilitas Gedung dan S2 Terapan PerencanaanPariwisata, karena prodi ini baru dibuka maka secara otomatis memperoleh peringkatakreditasi C.Dengan demikian, persentase prodi yang sudah terakreditasi minimal B adalahsekitar 81,25% dari  target 87%, atau dengan persentase capaian sekitar 93,39%.Kondisi ini menunjukan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2019 terhadap IKK 3.2belum sesuai target. Bahkan capaian Tahun 2019 turun sekitar 6,23% biladibandingkan dengan capaian Tahun 2018. Bila dibandingkan dengan target RenstraTahun 2019 sebanyak 100%, maka target tersebut pada Tahun 2019 baru terealisasisekitar 81,25%.Ada beberapa kendala yang   sempat dicatat dalam upaya meningkatkanperingkat akreditasi masing-masing prodi, antara lain :
• Lemahnya analisis evaluasi diri/SE (self evaluation) masing-masing prodikarena keterbatasan dalam penyempurnaan dokumen SE serta tidak kontinyu.
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• Pemenuhan dokumen pendukung borang akreditasi sesuai standar BAN-PTrelatif minim karena keterbatasan data dan informasi yang terdokumentasi.
• Kinerja manajemen prodi belum maksimal karena pengelolaan SDM relatiflemah, pengembangan kemampuan SDM masih terbatas serta belum terarah.Beberapa hal yang dapat direkomendasi untuk pengembangan ke depan sebagaibahan masukan antara lain :
• evaluasi terhadap kinerja prodi melalui penyempurnaan dokumen SE sertapemenuhan standar-standar pada borang akreditasi perlu diupayakan secaraberkala;
• mengupayakan adanya monitoring dan pembinaan (pendampingan) secaraterprogram melalui pemberdayaan asesor internal secara maksimal;
• kinerja manajemen prodi perlu ditingkatkan melalui pengembangan SDM yangmerata, terarah, terprogram serta konsisten.

3.4. Capaian Kinerja Sasaran Program 4 “Meningkatnya Mutu Pembinaan
Kemahasiswaan”Pada Renstra periode Tahun 2015-2019, PNB telah menetapkan sasaran program4, yaitu “Meningkatnya Mutu Pembinaan Kemahasiswaan” dalam pencapaian sasaranstrategis “Terwujudnya organisasi kemahasiswaan yang kokoh dan kegiatan yang

terarah bagi pengembangan karakter dan jiwa kewirausahaan mahasiswa”melaluistrategi pencapaian sasaran, yaitu “Meningkatkan daya saing lulusan melalui
kegiatan intra dan ekstra kurikuler dalam pengembangan karakter dan jiwa
wirausaha”yang didukung 1 (satu) indikator kinerja kegiatan (IKK) seperti Tabel3.4 di bawah.

Tabel 3.4. Capaian kinerja sasaran program 4
“Meningkatnya Mutu Pembinaan Kemahasiswaan”

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Baseline
(2018)

Capaian PK
2019

Renstra
Tahun
2019Target Realisasi % Target Realisasi % Target %

IKK 4.1 Jumlah mahasiswa
berwirausaha

20 16 80,00 22 8 36,36 92 8,69
Berdasarkan data hasil pengukuran seperti ditunjukan pada tabel 3.4 di atasdiketahui bahwa pada Tahun 2019 satu indikator belum tercapai, yaitu IKK 4.1.
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Berikut diuraikan analisis capaian kinerja per indikator kinerja kegiatan (IKK),permasalahan/kendala yang dihadapi dan solusi serta rekomendasi pengembanganke depan.
IKK 4.2.  Jumlah mahasiswa berwirausahaPada pelaksanaan kegiatan Tahun 2019, PNB belum mampu mencapai targetsejumlah 22 orang mahasiswa berwirausaha. Capaian Tahun 2019 masih relatif rendah,yaitu sebanyak 8 orang atau sekitar 36,36% dari target mahasiswa berwirausaha.Realisasi target Tahun 2019 lebih rendah 50% dari kondisi capaian tahun 2018,yakni sebanyak 8 orang. Bila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2019sebanyak 92 orang mahasiswa, persentase capaian Tahun 2019 relatif rendah hanyasekitar 8,69%. Kondisi ini menunjukan rendahnya kinerja PNB dalam pencapaiantarget terhadap jumlah mahasiswa berwirausaha.Pada Tahun 2019 hanya ada 2 (dua) proposal PKM telah dinyatakan lolos, di manajumlah mahasiswa yang terlibat sebanyak 8 orang, sehingga total pada Tahun2019 mahasiswa yang berwirausaha adalah sebanyak 8 orang.Dengan demikian sasaran strategis “Terwujudnya organisasi kemahasiswaan yang
kokoh dan kegiatan yang terarah bagi pengembangan karakter dan jiwa kewirausahaan
mahasiswa” melalui strategi pencapaian “Meningkatkan daya saing lulusan melalui
kegiatan intra dan ekstra kurikuler dalam pengembangan karakter dan berjiwa
wirausaha” belum tercapai.Beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam mensukseskanseluruh kegiatan kemahasiswaan yang sudah barang tentu nantinya dapatmeningkatkan jumlah mahasiswa berwirausaha, antara lain :
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- mengupayakan adanya penyesuaian sumber dana agar seluruh kegiatan yang telahdiprogramkan oleh mahasiswa dapat direalisasikan sesuai target;
- kegiatan yang akan dieksekusi oleh mahasiswa perlu disesuaikan dan ditinjaukebermanfaatan melalui skala prioritas kegiatan;
- sudah semestinya merancang kegiatan yang bertaraf internasional sebagai upayapersiapan melangkah persaingan global dan berdaya saing internasional.
- melakukan komunikasi dengan unit kerja UKPHI terkait model kerjasama denganpihak lain, baik di dalam ataupun di luar negeri untuk penyelenggaraan kegiatanmaupun sumber dana (sponsorship).
3.5. Capaian Kinerja Sasaran Program 5 “Meningkatnya mutu

kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat”Pada Renstra Tahun 2015-2019, lembaga telah menetapkan sasaran program 5yaitu “Meningkatnya mutu kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”dalam pencapaian sasaran strategis “Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan
yang profesional dan kompeten dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat dengan berwawasan internasional” melalui penciptaan strategipencapaian “Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga
pendidik dan kependidikan dalam bidang penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat” yang didukung 5 (lima) indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai Tabel3.5 di bawah.

Tabel 3.5. Capaian kinerja sasaran program 5
“Meningkatnya mutu kinerja penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat”

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Baseline
(2018)

Capaian PK 2019 Renstra
Tahun
2019Target Realisasi % Target Realisasi % Target %

IKK
5.1

Jumlah publikasi
internasional

42 84 200 45 79 175,56 45 175,56
IKK
5.2

Jumlah publikasi
nasional

125 107 85,60 125 104 83,20 130 80,00
IKK
5.3

Jumlah kekayaan
intelektual yang
didaftarkan

3 39 1300 5 4 80,00 5 80,00
IKK
5.4

Jumlah sitasi karya
ilmiah

250 388 155,20 255 1300 509,80 4 32500
IKK
5.5

Jumlah jurnal
bereputasi
terindeks nasional

Bt Bt Bt 6 7 116,67 Bt Bt
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Berdasarkan data hasil pengukuran kinerja seperti ditunjukan pada Tabel 3.5 diatas terlihat bahwa ada 3 target sudah tercapai, bahkan diantaranya 2 indikator telahmelampaui target Renstra Tahun 2019 (IKK 5.1 dan IKK 5.4). Sedangkan 2 target belumtercapai sesuai harapan, yaitu IKK 5.2 dan IKK 5.3.
Berikut diuraikan analisis capaian kinerja per indikator kinerja (IKK),permasalahan/kendala yang dihadapi dan solusi serta rekomendasi pengembanganke depan.

IKK 5.1.  Jumlah Publikasi InternasionalCapaian kinerja pada Tahun 2019 terhadap kegiatan dosen melaksanakanpublikasi penelitian yang berskala internasional adalah sejumlah 79 jurnal dari target45 jurnal, dengan persentase capaian kinerja sebanyak 175,56%. Terjadi penurunancapaian bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2018, yakni sebanyak 84 jurnalatau turun sekitar 5,96%. Namun bila dibandingkan dengan target Renstra Tahun2019 sejumlah 45 jurnal, maka target tersebut telah tercapai dengan persentasecapaian sekitar 175,56%.Kondisi ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan capaian yang cukupsegnifikan terhadap kegiatan dosen dalam melaksanakan publikasi penelitian yangberskala Internasional walau capaian  tahun ini lebih rendah bila dibandingkandengan capaian tahun sebelumnya. Ini diklaim merupakan implikasi dari adanyakebijakan dari pusat untuk memprioritaskan publikasi riset yang berskalainternasional, serta adanya regulasi yang mempersyaratkan dosen dengan jabatanfungsional Lektor Kepala untuk memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan melaluijurnal Internasional.P3M selaku unit pengelola kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat di PNB berupayakan agar kinerja terkait publikasi Internasional terusmeningkat dengan : (1) mewajibkan bagi para Peneliti untuk mempublikasikan hasilpenelitiannya pada jurnal Internasional; (2) menyelenggarakan pelatihan penulisanartikel hasil penelitian skala internasional secara berkala dan terprogram; (3)memfasilitasi kebutuhan para peneliti dengan menyediakan sarana dan prasaranauntuk akses informasi publikasi internasional, akses net working informasi untukmengembangkan ide-ide dalam penulisan hasil penelitian skala internasional; (4)menyelenggarakan seminar publikasi hasil penelitian berskala internasional; (5)melakukan pendampingan dan klinikal penyusunan artikel hasil penelitian berskalainternational; dan (6) melibatkan para Peneliti dalam konferensi Internasional, danhasil konferensi diseleksi untuk dimuat pada jurnal Internasional seperti : IJASTE,
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jurnal Geomate, American Science Letters , Journal Politrenica, European Journal,IFSSO.Tantangan yang dihadapi untuk mencapai target kinerja ini adalah: (1)perubahan peraturan publikasi digital berskala internasional, sehingga perludisiapkan sistem yang memadai; (2) Sumber daya manusia yang menguasai berbagaibahasa asing sesuai bidang keilmuannya agar publikasi internasional semakinberkualitas. (3) kemampuan SDM dalam  mengakses  online Journal Internationalperlu ditingkakan melalui pendampingan intensif.Secara teknis hampir tidak ada kendala yang dihadapi untuk dapat merealisasikantarget ini karena sudah menjadi kegiatan rutinitas pengelola kegiatan penelitian di PNB.Terbatasnya media publikasi/jurnal internasional seperti American Science Letters ,IOF, Journal Politrenica, European Journal, IFSSO yang mampu ditembus oleh dosenuntuk dapat mempublikasikan hasil riset-nya menjadi suatu kendala pihak pengelola.Namun hal ini sudah dapat diatasi melalui suatu upaya pendampingan dalampenyusunan manuscript artikel berskala internasional oleh ahli sesuai bidangkeilmuan. Untuk terus dapat meningkatkan kinerja ini, maka perlu dilakukan upayapendampingan dan klinikal artikel international yang lebih intesif sehingga jurnalinternasional lebih berkualitas.
IKK 5.2. Jumlah Publikasi NasionalTarget kinerja pada Tahun 2019 terhadap kegiatan dosen melaksanakanpublikasi penelitian yang berskala nasional terealisasi sejumlah 104 jurnal dari target125 jurnal, atau dengan persentase capaian sekitar 83,20%. Bila dibandingkan dengancapaian Tahun 2018, capaian Tahun 2019 turun sebanyak  3 jurnal atau turunsekitar 2,40%. Begitu juga bila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2019sebanyak 130 jurnal, maka capaian Tahun 2019 masih di bawah target tersebut.Persentase capaian Tahun 2019 baru sekitar 80,00% terhadap target Renstra Tahun2019.Kondisi ini menunjukan adanya penurunan kinerja terhadap pencapaian targetdosen melaksanakan publikasi Nasional. Menurut klarifikasi pihak pengelola melaluiunit kerja P3M, antara lain karena : (1) masih lemahnya dalam pengelolaan penelitiansesuai skema penelitian dan luaran yang telah dihasilkan sehingga sebagian artikelbelum bisa selesai tepat waktu; (2) adanya pergeseran prioritas publikasi riset, daripublikasi nasional untuk penelitian reguler dan dosen pemula ke publikasiinternasional untuk penelitian unggulan hibah dari DRPM; dan (3) data Publikasinasional belum dapat dimasukan seluruhnya karena permasalah data daridosen/peneliti bersangkutan.
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Upaya yang   telah dilakukan P3M untuk mempertahankan pencapaian targetkinerja adalah:  (1) menyediakan ruang dan waktu pelatihan penulisan artikel,seminar hasil penelitian dan menulis artikel sesuai selingkung jurnal nasional yangtelah dimiliki oleh Politeknik Negeri Bali, seperti seminar nasional terapan riset inovatif(Sentrinov), jurnal bisnis dan kewirausahaan, jurnal Logic, Jurnal Matrix, Jurnalsoshum, Jurnal Bakti Persada;   (2) menyediakan wadah kerjasama publikasi jurnalnasional, baik kelompok penyelenggara vokasi maupun dengan lembaga perguruantinggi non-vokasi; (3) mengadakan forum-forum ilmiah formal melalui programseminar dan konferensi nasional; (4) melakukan pendampingan bagi dosen yang inginmenerbitkan artikel ilmiah atau publikasi pada jurnal nasional; (5) mengakses networking informasi melalui pembentukan “open journal system” (ojs); dan (6)memberikan media kepada dosen untuk melaporkan hasil publikasinya dengan googleform, namun hal ini belum direspon dengan maksimal.Secara teknis hampir tidak ada kendala yang dihadapi pihak Pengelola karenasudah menjadi kegiatan rutin, walau masih ada sedikit kendala terkait jaringaninformasi peneliti antar  lembaga secara nasional  masih kurang dan masih  lemahdalam   memanfaatkan e-information. Kurang bervariasinya sebaran publikasinasional dari peneliti. Solusinya, indidividu/peneliti ikut aktif dalam forum ilmiahbaik regional, nasional   maupun international. Perlu dukungan sumber daya yangmemadai.Ke depan pihak pengelola akan mengupayakan melakukan monitoring dankontrol  terhadap seluruh penelitian atas luaran yang ingin dihasilkan, serta akanmengupayakan melakukan pengelompokan/klasifikasi publikasi berdasarkan kajiandan hasil riset serta luaran penelitian.
IKK 5.3. Jumlah HAKI yang didaftarkanJumlah hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dosen PNB yang didaftarkan sampaibulan Desember 2019 belum melampaui target, dengan total   capaian sebanyak4 HAKI. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebanyak 39 HAKI, makacapaian Tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup segnifikan, yakni sebanyak 35 HAKI.Demikian halnya bila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2019 sebanyak 5HAKI, persentase capaian kinerja Tahun 2018 hanya sebesar 80,00%.
IKK 5.4.  Jumlah sitasi karya ilmiahJumlah sitasi karya ilmiah dosen PNB yang terukur sampai bulan Desember2019 yang bersumber dari sitasi scopus dan sitasi dari google scholar  adalahsebanyak 1300 sitasi, dengan persentase capaian sekitar 509,80% dari targetsebanyak 255 sitasi. Terjadi kenaikan capaian bila dibandingkan dengan capaianTahun 2018 sebanyak 912 sitasi atau sekitar 235,05%. Demikian halnya bila
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dibandingkan dengan target Renstra 2019, capaian Tahun 2019 ini relatif tinggi. Untukitu target Renstra Tahun 2019 perlu ditinjau kembali.Kondisi ini   menunjukkan bahwa sejak Tahun 2017 hingga akhir bulanDesember 2019 capaian kinerja PNB terhadap IKK 5.4 “Jumlah sitasi karya ilmiah”relatif baik, seperti terlihat melalui sumber sitasi: http://sinta.ristekdikti.go.id/affiliations/detail?id=546&view=overview. Hal inimerupakan salah satu dampak adanya kebijakan Pusat dari Kemenristek-dikti untukmempublikasikan seluruh hasil penelitian atau karya ilmiah dosen, baik yangdipublikasikan pada jurnal nasional maupun Internasional sehingga berpengaruhsangat besar terhadap iklim penelitian di PNB.Capaian sitasi yang relatif tinggi didukung oleh publikasi ilmiah yang saat inididominasi oleh e-digital, sehingga dosen berupaya   mempublikasikan karyailmiahnya pada berbagai jurnal internasional maupun nasionals yang mudah “open
accses”,serta dapat memberikan dorongan kepada masyarakat ilmiah untukmenkonstruksi ide baru untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait bidangkeilmuannya.Nyaris tidak ada kendala yang dihadapi PNB dalam merealisasikan target IKK5.4 ini, karena semua kegiatan yang terkait telah dikoordinasikan dengan baikmelalui Pengelola Jurnal unit kerja P3M. Namun ke depan terus diupayakan adanyasosialisasi kepada dosen untuk  terus meningkatkan kegiatan publikasi maupunmeng-upload hasil penelitiannya/karya ilmiah pada jurnal-jurnal yang telahditentukan.
IKK 5.5. Jumlah jurnal bereputasi Terakreditasi NasionalPada tahun 2019, jumlah jurnal bereputasi Terakreditasi Nasional SINTAsebanyak 7 jurnal; JASL, Soshum, IJASTE, Logic,Matrix,JBK dan Bhakti Persada. Dengantarget 6 jurnal di tahun 2019, maka capaian kinerja 2019 sebesar 116,67%.
3.7. Capaian Kinerja Sasaran Program 6 “Meningkatnya Citra, Kemitraan, dan

Internasionalisasi institusi”Pada Renstra Tahun 2015-2019, lembaga telah menetapkan kebijakan/program6 yaitu “Meningkatnya Citra, Kemitraan, dan Internasionalisasi institusi” dalampencapaian sasaran strategis “Terbangunnya akses kerjasama (net-working) tridharma berskala internasional menuju pada daya saing global” melalui penciptaanstrategi pencapaian “Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, perguruan
tinggi, masyarakat, dunia usaha, dan industri baik di dalam  maupun luar negeri”yang didukung 1 (satu) indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai Tabel 3.7 di bawah.
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Tabel 3.7. Capaian kinerja Sasaran Program 6“Meningkatnya Citra, Kemitraan, dan Internasionalisasi institusi”

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Baseline
(2018)

Capaian PK
2019

Renstra
Tahun
2019Target Realisasi % Target Realisasi % Target %

IKK 6.1 Jumlah kerjasama
dengan industri

31 68 219,35
IKK 6.1. Jumlah kerjasama dengan Industri

Gambar 3.5. 4 orang mahasiswa dari University of Angers, Perancissedang mengikuti Program Credit Transfer pada Tahun 2019
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Gambar 3.6. Kunjungan Pimpinan PNB ke NCUT Taiwanuntuk meningkatkan kerja sama internasional
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Ke depannya, ada beberapa hal yang perlu diupayakan PNB agar terus dapatmeningkatkan jumlah kerjasama dengan industri sebagai indikasi meningkatkan citralembaga di mata dunia Internasional, antara lain:
• Ruang kuliah beserta perangkat pendukung pembelajaran  masih kurang, makaperlu diupayakan adanya penambahan sapras yang berkualitas/berstandarinternasional.
• Dalam hal berkomunikasi dengan mahasiswa asing relatif terbatas sehingga perludiupayakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing bagi staf dosenmelalui pemberian pelatihan/kursus-kursus bahasa asing.
• Target internasionalisasi PNB yang telah digaungkan sudah semestinyadiupayakan diikuti pula oleh kemampuan hospitality, bukan hanya dosen tetapijuga tenaga kependidikan dan non kependidikan lainnya seperti satpam, resepsionisdll. Oleh karena itu ke depannya perlu diselenggarakan pelatihan untukmenghadapi tamu asing.
• Dengan adanya rencana mahasiswa asing belajar di PNB mengikuti programperkuliahan regular, maka sudah semestinya diupayakan untuk meningkatkanpersiapan  terkait sarana pendukung maupun SDM khususnya pada Jurusan-jurusan yang menjadi tujuan studi mahasiswa asing tersebut.

Menurut informasi dari pihak pengelola bahwa jumlah mahasiswa asing masihdapat ditingkatkan dengan meningkatkan promosi kegiatan, seperti summer courseyang sudah dibuat brosur maupun modulnya. Untuk pengembangan ke depan agarlebih memprioritaskan kerjasama dengan pihak luar negeri, baik dalam bidangpendidikan, riset  maupun pengembangan  teknologi  terapan yang dapatmeningkatkan pencitraan sebagai PT Vokasi.
3.8. Capaian Kinerja Sasaran Program 7 “Meningkatnya Mutu Manajemen,

Sumber Daya dan lingkungan”Pada Renstra Tahun 2015-2019, lembaga telah menetapkan kebijakan/program7 yaitu “Meningkatnya Mutu Manajemen, Sumber Daya dan lingkungan” dalampencapaian sasaran strategis “Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan
berkualitas  setara dengan standar mutu internasional” melalui penciptaan strategipencapaian “Meningkatkan kualitas tata pamong dan tata kelola kelembagaan serta
mengokohkan akuntabilitas dan produktifitas, serta meningkatkan citra institusi”yang didukung 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai Tabel 3.8 di bawah.
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Tabel 3.8. Capaian Kinerja Sasaran Program 7
“Meningkatnya Mutu Manajemen, Sumber Daya dan lingkungan”

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Baseline
(2018)

Capaian PK
2019

Renstra
Tahun
2019Target Realisasi % Target Realisasi % Target %

IKK
7.1

Ranking PT
Politeknik Nasional

15Klaster2
Bt Bt 12 10 120 155 Bt

IKK
7.2

Prosentase Dosen
dengan jabatan
Lektor Kepala

60 57, 30 95,50 60 54 90 65 83,07
IKK
7.3

Prosentase Dosen
berkualifikasi S3

11 12,30 111,82 12,68 13,06 102,99 10 130,60
IKK
7.4

Prosentase Dosen
dengan jabatan
Guru Besar

Bt Bt Bt 0,26 0,56 193,10 Bt Bt
IKK
7.5

Prosentase Dosen
PT Politeknik yang
berasal dari
Industri

Bt Bt Bt 0,59 0,83 140,67 Bt Bt
IKK
7.6

Prosentase
kuantitas tindak
lanjut temuan BPK

Bt Bt Bt 0 0 0 Bt Bt
IKK
7.7

Prosentase tindak
lanjut bernilai
Rupiah temuan
BPK

Bt Bt Bt 0 0 0 Bt Bt

Berdasarkan data hasil pengukuran kinerja seperti ditunjukan pada Tabel 3.8 diatas terlihat bahwa pada Tahun 2019 ada 6 indikator telah tercapai bahkan telahmelampaui target, sedangkan 1 (satu) indikator yaitu IKK 8.5 belum tercapai. Dari 5IKK tersebut, 3 IKK diantaranya telah mampu melampaui target Renstra Tahun 2019.Berikut diuraikan analisis capaian kinerja per indikator kegiatan (IKK),permasalahan/kendala yang dihadapi dan solusi serta rekomendasi pengembanganke depan.
IKK 7.1. Ranking PT NasionalBerdasarkan informasi yang diunduh dari website Ristekdikti terkaitklasterisasi/pengelompokan PT yang diumumkan oleh Menristekdikti pada HUT RITahun 2017 dapat dicermati, bahwa : 1) pengelompokan/klasterisasi dilakukandalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan dalam
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melaksanakan tridharma, termasuk di dalamnya kesehatan organisasi; 2) Klasterisasimenyediakan landasan bagi Kemenristekdikti untuk melakukan pembinaan
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perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia,serta memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai perguruan tinggi diIndonesia. Klasterisasi atau perankingan perguruan tinggi ini ke depan diharapkandapat menjadikan perguruan tinggi Indonesia semakin berkualitas; 3) Pada tahun2017 ini performa perguruan tinggi Indonesia dinilai dari 4 (empat) komponenutama, yaitu: a) Kualitas SDM; b) Kualitas Kelembagaan; c) Kualitas KegiatanKemahasiswaan; serta d) Kualitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah; 4) KelompokPerguruan-Tinggi-Politeknik. Dihasilkan 5 (lima) klasterPT Politeknik dengankomposisi: klaster 1 berjumlah 10 Politeknik; klaster 2 berjumlah 19 Politeknik; klaster3 berjumlah 53 Politeknik, klaster 4 berjumlah 54 Politeknik, dan klaster 5 berjumlah52 Politeknik.Pada pelaksanaan anggaran Tahun 2018, PNB masuk peringkat 16 pada klaster2 atau kelompok Perguruan Tinggi Vokasi (Politeknik) sesuai sumberdari http://postketiga.com/daftar-urutan-politeknik-terbaik-tahun-2018-versi-kemenristekdikti/. Kondisi ini menunjukan bahwa kinerja PNB terkait denganpelaksanaan Tridharma PT yang menjadi tolok ukur peringkat masih relatif lemah,sehingga ke depan perlu ditingkatkan. Diharapkan hasil pengelompokan/klasterisasiini dapat mendorong civitas akademika PNB untuk terus melakukan perbaikan mutusecara berkelanjutan dan memutakhirkan datanya di Pangkalan Data PerguruanTinggi (PD DIKTI) secara teratur  sesuai amanat Pasal 56  UU No.12 Tahun 2012tentang Pendidikan Tinggi.Pada pelaksanaan anggaran Tahun 2017, PNB memperoleh predikat sangat baikdengan skor BB berdasarkan penilaian kinerja yang berbasis SAKIP (sistemakuntabilitas kinerja instansi pemerintah).

Gambar 3.7. Prestasi Kinerja PNB meraih predikat BB (sangat baik) dalam penilaiankinerja berbasis SAKIP pada Tahun 2017
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IKK 7.2. Prosentase Dosen dengan jabatan Lektor KepalaKondisi jabatan fungsional (jafung) dosen di lingkungan PNB bervariasi, darijabatan Tenaga Pengajar hingga Lektor Kepala. Pada Tahun 2019, jumlah dosen denganjafung Lektor Kepala adalah sebanyak 194 orang dari 360 jumlah dosen di PNBseperti ditunjukan pada karakteristik di bawah. Dengan demikian dapat ditentukanbahwa persentase dosen dengan jafung Lektor Kepala adalah 53,88%.Kondisi ini menunjukan bahwa capaian kinerja Tahun 2019 belum sesuai target,hanya terealisasi sebanyak 54 dari target sebanyak 60, dengan persentase capaian90,00%. Terjadi penurunan capaian bila dibandingkan dengan kondisi Tahunsebelumnya sekitar 5,5%, karena ada beberapa dosen telah mengalami pensiun. Biladibandingkan dengan target Renstra Tahun 2019 sebanyak 65, capaian pada Tahun2019 baru terealisasi sekitar 83,07% dari terget tersebut.
IKK 7.3. Prosentase Dosen berkualifikasi S3Pada Tahun 2019, Dosen yang telah berkualifikasi S3 adalah sebanyak 47 orangdari 360 orang Dosen yang tersebar pada Jurusan-jurusan di lingkungan PNB sepertiditunjukan pada gambar 3.8 di bawah. Dengan demikian dapat ditentukan bahwacapaian kinerja pada Tahun 2019 adalah sekitar 13,06% dengan persentase capaiansekitar 102,99%. Capaian kinerja Tahun 2018 adalah sebesar 12,30%, maka capaiankinerja Tahun 2019 mengalami kenaikan sekitar 1,36%. Bila dibandingkan antararealisasi Tahun 2019 dengan target Renstra Tahun 2019 sebesar 10, maka targetRenstra tersebut telah terlampaui sekitar 26,40% dengan persentase capaian sekitar130,60%.Hal-hal yang berpengaruh positif terhadap naiknya capaian kinerja ini karenaadanya beberapa peraturan yang terkait dengan kualifikasi, profesionalisme danjabatan/kepangkatan Dosen sebagai pendidik, antara lain : Undang-undang nomor 14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peraturan Mendiknas nomor 47 Tahun 2009tentang sertifikasi Pendidik untuk Dosen serta Permenpan nomor 17 Tahun 2013tentang jabatan fungsional Dosen dan angka kreditnya.Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala/hambatan bagi Dosen untukdapat meningkatkan kualifikasi pendidikan S3, antara lain :

• faktor usia : rata-rata usia Dosen yang ada di lingkungan PNB di atas 50 Tahunrelatif banyak sehingga motivasi untuk menempuh studi menurun;
• sumber dana : sebagian besar Dosen mendapatkan penghasilan untuk biayahidup hanya menghandalkan gaji sebagai PNS/Dosen.
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• kemampuan berbahasa inggris : masih relatif banyak Dosen di PNB memilikikemampuan berbahasa inggris kurang, terlihat dari jumlah Dosen dengan nilaiTOEFL di atas 450 relatif sedikit.
• beban sosial yang sifatnya pribadi juga berpengaruh turunnya motivasi Dosenuntuk melanjutkan studi.Langkah antisipatif yang perlu diambil agar Dosen di lingkungan PNB memilikikualifikasi pendidikan S3 yang maksimal adalah :
• mengupayakan adanya kebijakan yang dapat memotivasi, mempermudahproses pelaksanaan; serta
• memperluas adanya bantuan studi berupa beasiswa yang sifatnya tidakmengikat dengan mengupayakan Dosen tersebut memperoleh BPPS.
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Gambar 3.9. Karakteristik Dosen menurut Kualifikasi Pendidikan S2 dan S3per Tahun 2019
(Sumber : Bag. Kepegawaian PNB)

IKK 7.4. Prosentase Dosen dengan jabatan Guru BesarHingga Tahun 2019, prosentase Dosen jabatan Guru Besar adalah sejumlah 0,56%dari 360 orang Dosen yang tersebar pada Jurusan-Jurusan di lingkungan PNB.Pengusulan jabatan fungsional dosen ke Guru Besar sebanyak 2 orang dari jumlah total360 dosen, Dimana satu usualan ditolak oleh Tim Penilai Angka Kredit Dosen Pusat.



66

IKK 7.5. Prosentase Dosen PT Politeknik yang berasal dari IndustriHingga Tahun 2019, prosentase Dosen PT Politeknik yang berasal dari Industrisebesar 0,83% dari target 0,59%. Sebanyak 3 orang dosen berasal dari industri (PT.PLN) yang menjadi pengajar pada kelas kerjasama PLN dari total dosen saat inisebanyak 360 orang.
IKK 7.6. Prosentase kuantitas tindak lanjut temuan BPKHingga Tahun 2019 belum ada data terkait IKK 7.6 ini.
IKK 7.7. Prosentase tindak lanjut bernilai Rupiah temuan BPKHingga Tahun 2019 belum ada data terkait IKK 7.7 ini.
3.9. Capaian Kinerja Sasaran Program 9 “Mengembangnya Model dan Sistem

Institusi Unggulan Berpayung Pariwisata”Pada Renstra Tahun 2015-2019, lembaga telah menetapkan Sasaran Program 9yaitu “Mengembangnya Model dan Sistem Institusi Unggulan Berpayung Pariwisata”dalam pencapaian sasaran strategis “Terbangunnya PT vokasi terdepan dengan
keunggulan pada   bidang pariwisata yang berkontribusi bagi pembangunan dan
pelestarian budaya” melalui penciptaan strategi pencapaian “Memperkuat kapasitas
kelembagaan sebagai institusi yang berpayung pada kepariwisataan melalui
pengembangan sistem dan program inovatif yang berorientai pada  industri
pariwisata” yang didukung 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan (IKK) seperti Tabel 3.9di bawah.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Sasaran Program 8
“Mengembangnya model dan sistem institusi unggulan berpayung pariwisata”

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Baseline
(2018)

Capaian PK
2019

Renstra
Tahun
2019Target Realisasi % Target Realisasi % Target %

IKK 8.1 Jumlah Prototipe
Penelitian dan
Pengembangan
(Research and
Development/R & D)

9 9 100 9 6 66,67 10 60,00

IKK 8.2 Jumlah Prototipe
Industri

4 4 100 4 4 100 6 66,67
IKK 8.3 Jumlah Produk Inovasi 6 6 100 6 4 66,67 8 50,00
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Berdasarkan data hasil pengukuran kinerja seperti ditunjukan pada Tabel 3.9 diatas terlihat bahwa 1 (satu) target indikator tersebut telah tercapai sesuai harapan(IKK 8.2) dan sisanya IKK 8.1 jumlah prototipe penelitian dan pengembangan dengancapaian kinerja 2019 sebesar 66,67% dan hanya 60% dari target Renstra 2019, IKK 8.3jumlah produk inovasi dengan persentase capaian sebesar 66,67%. Berikut diuraikananalisis capaian kinerja per indikator kegiatan (IKK), permasalahan/kendala yangdihadapi dan solusi serta rekomendasi pengembangan ke depan.
IKK 8.1. Jumlah prototipe R & DTarget kinerja terhadap IKK 8.1 Jumlah prototipe R & D pada Tahun 2019 hanyatercapai sebesar 66,67%, terealisasi 6 dari 9 target produk. Bila dibandingkan dengantarget Tahun 2018, capaian kinerja Tahun 2019 berkurang 3 produk atau turunsebesar 33,37%. Namun bila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2019,capaian Tahun 2019 masih di bawah target tersebut dengan persentase capaiansebesar 60%.Bentuk hasil penelitian ini berupa aplikasi iptek dalam bidang energi baruterbarukan, teknologi informasi dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi kualitaskehidupan sosial masyarakat. Salah satu pemanfaatan hasil penelitian berupa “KajianPerformansi Sistem Refrigerasi CO2 Booster Hot Gas Bypass dengan KonfigurasiInternal Heat Exchanger (IHX) untuk Aplikasi Supermarket”.Tantangan yang dihadapi untuk mencapai target kinerja ini adalah: (1)Mengarahkan topic penelitian mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP)Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) serta road   mappenelitian dosen. (2) Road map penelitian harus sesuai dengan Buku Pedoman XItahun 2017 dimana salah satu luaran hasil penelitian adalah produk yang dapatdimanfaatkan oleh masyarakat (Hilirisasi produk penelitian).

IKK 8.2. Jumlah prototipe industriTarget kinerja terhadap IKK 8.2 Jumlah prototipe industri pada Tahun 2019 sudahtercapai 100%, terealisasi 4 dari 4 target prototipe. Bila dibandingkan dengan capaianTahun 2018, capaian kinerja Tahun 2018 sama sebesar 100%. Namun biladibandingkan dengan target Renstra Tahun 2019, capaian Tahun 2018 masih dibawah target tersebut dengan persentase capaian sebesar 66,67%.
Bentuk Prototipe Industri ini berupa aplikasi iptek dalam bidang energi baru terbarukan,

teknologi informasi dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi kualitas kehidupan sosial
masyarakat. Salah satu prototipe yang dihasilkan berupa “Mesin Penghemat Energi pada
Double Pipe Heat Exchanger dengan Pemasangan Groove”.
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IKK 8.3. Jumlah produk inovasiTarget kinerja terhadap IKK 8.3 Jumlah produk inovasi pada Tahun 2019 hanyatercapai 66,67%, terealisasi 4 dari 6 target produk inovasi. Bila dibandingkandengan capaian Tahun 2018, capaian kinerja Tahun 2019 berkurang 2 buah atauturun sebesar 33,33%. Namun bila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2019,capaian Tahun 2019 masih di bawah target tersebut dengan persentase capaian sebesar50%.P3M sebagai salah satu unit kerja bertugas mengelola kegiatan penelitian yangdilakukan para dosen di lingkungan PNB. Hasil penelitian dari para dosendipublikasikan melalui beberapa jurnal yang dikelola langsung oleh P3M, antara lainjurnal LOGIC dan Matrix yang merupakan media publikasi untuk hasil penelitian yangterkait dengan rancang bangun produk inovatif. Seperti hasil penelitian : (1) I KetutDarminta, I Gusti Putu Eka Mastawan, Nyoman Herdiana Yusa yang dipublikasi padajurnal LOGIC Vol. 16 Tahun 2016 memuat tentang “Rancang bangun alat monitoringbeban lebih secara otomatis dengan sms berbasis mikrokontroler”, (2) I Gede SuputraWidharma, AANM Narottama dan Mode Sudyana yang dipublikasi pada jurnal LOGICVol. 16 Tahun 2016 memuat tentang “Kontrol cahaya lampu menggunakan remoteberbasis mikrokontroler”, (3) I Gusti Ngurah Ardana yang dipublikasi pada jurnalLOGIC Vol. 16 Tahun 2016 memuat tentang “ Rancang bangun alat cutting botol kaca”dan (4) I Gusti Putu Eka Mastawan dan Alit Widyastuti pada jurnal LOGIC Vol. 16Tahun 2016 memuat tentang “Deteksi objek bergerak menggunakan CMUCAM berbasismikrokontroler”. Masih relatif banyak produk inovatif yang dihasilkan para dosen PNBseperti yang dipublikasikan melalui beberapa jurnal.Kendala yang sebagian besar dihadapi para Peneliti dalam melaksanakanmewujudkan penelitiannya, antara lain : 1) keterbatasan sarana prasana lab uji alathasil rancangan; 2) keterbatasan waktu dalam melaksanakan uji coba alat karenawaktu penelitian bersamaan dengan kegiatan pengajaran di klas; 3) kesulitan dalampengadaan komponen utama, karena sebagian besar komponen harus dibeli dari luar.Solusinya yang dilaksanakan untuk meminimalkan kendala tersebut adalah : 1)dengan melaksanakan uji alat ke PT lain yang memiliki alat uji yang dibutuhkan, 2)melaksanakan perakitan alat dan uji alat pada waktu di luar jam pengajaran; dan 3)pemesanan komponen melalui toko on-line.
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B. Realisasi Anggaran dan Analisisnya

Dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan sistem tata kelola institusi,perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja institusi PNB khususnyapada realisasi anggaran yang dapat dicapai hingga akhir tahun. Untuk melakukanevaluasi terhadap pencapaian kinerja PNB pada akhir tahun anggaran 2019, diperlukandata pendukung dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember tahunanggaran 2019. Kegiatan  evaluasi terhadap capaian kinerja  anggaran pada tahun2019 dilakukan dengan kegiatan monitoring/pemantauan pada semua unit kerja dilingkungan PNB. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan pada bulanJanuari 2020 dengan menggunakan data-data pada bagian keuangan dan hasilmonitoring Satuan Pengawas Internal (SPI).Adapun evaluasi dan analisis terhadap pengelolaan anggaran Institusi maupuntingkat unit-unit kerja (Jurusan/Unit/Bagian) di lingkungan PNB diuraikan pada bagianberikut.
1. Sumber AnggaranSesuai dengan dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) PoliteknikNegeri Bali (PNB) Tahun Anggaran 2019, anggaran pelaksanaan program/kegiatanbersumber dari 2 (dua) DIPA, yaitu :a) DIPA Sekjen dengan total anggaran sebesar Rp. 115.792.593.000,-b) DIPA Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengantotal anggaran sebesar Rp. 5.342.946.000,-

Total anggaran yang dikelola oleh PNB dari kedua sumber DIPA tersebut adalahsebesar Rp. 121.135.539.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh LimaJuta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
2. Realisasi AnggaranParameter yang digunakan dalam proses pengukuran kinerja terhadappengelolaan anggaran Institusi salah satunya adalah persentase realisasi anggaran yangdapat dicapai setiap bulannya dalam kurun waktu satu tahun anggaran berjalan. UntukTahun Anggaran 2019 dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian persentaserealisasi anggaran yang bersumber dari 2 (dua) dokumen DIPA PNB sebagai sumberpendanaan dalam  melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Hasil monitoringdan evaluasi pengelolaan anggaran dari bulan Januari hingga
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Desember 2019. besar realisasi anggaran berdasarkan masing-masing dokumen DIPAadalah sebagai berikut :
a) Realisasi anggaran bersumber dari DIPA SekjenSalah satu sumber pendanaan dalam pengelolaan institusi bersumber dari DIPASekjen Nomor : SP DIPA – 01.2.401006/2018 dengan total anggaran awal sebesar Rp.101.144.359.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp. 75.354.562.000,- dan PNBP sebesarRp. 25.789.797.000,-. Besar anggaran ini untuk mendanai seluruh program dankegiatan yang ada di 6 (enam) Jurusan, 15 (lima belas) Unit dan 2 (dua) Bagian yangada dilingkungan PNB.Sampai dengan bulan September telah dilakukan revisi DIPA Sekjen pada tanggal30 Agustus 2018, total anggaran menjadi sebesar Rp. 113.022.744.000,- perubahanini terjadi karena adanya penambahan PNBP sebasar Rp. 11.878.385.000,- sehinggamenjadi Rp. 37.668.182.000,-
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37.668.182.000

0

0

75.354.562.000

69.368.132.000

5.986.430.000

RM

RUTIN

BOPTN

RMP

REALOKASI/TAMBAHAN

PNBP

JUMLAH

Gambar 3.12 Kurva Pagu Anggaran Menurut Sumber Dana PNBpada Pelaksanaan TA 2018
(Sumber : Bagian Keuangan PNB)

Selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2018, total realisasianggaran adalah sebesar Rp 102.535.208.409,- Jika dibandingkan dengan totalanggaran maka realisasi anggaran Politeknik Negeri Bali sampai dengan bulanDesember 2018 adalah sebesar 90,72%. Adapun rincian realisasi anggaran PNB
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sampai dengan akhir bulan Desember 2018 berdasarkan jenis belanja sepertiditunjukan pada tabel 3.10 berikut ini:Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja bersumber dari DIPASekjen Periode bulan Januari sampai dengan Akhir Desember 2018
Jenis Belanja Pagu(Rp) Realisasi(Rp) Realisasi(%)Belanja Pegawai 57.063.132.000 53.879.676.818 94,42Belanja Barang 40.466.931.000 35.297.707.016 87,23Belanja Modal 15.492.681.000 13.357.824.575 86,22Jumlah 113.022.744.000 102.535.208.409 90,72
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Gambar 3.13 Kurva Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanjaterhadap Total pagu DIPA Sekjen TA 2018
(sumber : Bagian Keuangan PNB)

Dari tabel 3.10 realisasi anggaran di atas dapat dilihat bahwa persentase dayaserap per jenis belanja terhadap total pagu untuk belanja pegawai termasuk gajisudah berjalan baik, dengan capaian daya serap sebesar 94,42%. Sedangkan untukbelanja barang persentase capaiannya sebesar 87,23%, dan untuk belanja modalmencapai 86,22%.
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Secara keseluruhan persentase realisasi anggaran pada DIPA Sekjen sebesar90,72%. Capaian persentase ini masih di bawah target daya serap bulan Desembersebesar 100%, akan tetapi sudah ada peningkatan dibandingkan dengan tahun laluyang mencapai 88,59%. Besar persentase capaian ini sangat tergantung pada realisasikegiatan yang terdistribusi pada semua jurusan, unit dan bagian yang adadilingkungan PNB.
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Gambar 3.14 Kurva Realisasi Anggaran Menurut Sumber Danapada Pelaksanaan TA 2018
(sumber : Bagian Keuangan PNB)

Berikut ditampilkan Tabel daya serap anggaran DIPA PNB pada pelaksanaananggaran Tahun 2018 terhadap Pagu menurut jenis belanja, serta gambar kurva dayaserap anggaran selama Tahun 2018.
Tabel 3.11. Daya serap anggaran terhadap Pagu menurut jenis belanja Tahun 2018

SUMBER DANA PAGU (ALOKASI) REALISASI SISA %Belanja Pegawai 57.063.132.000 53.879.676.818 3.183.455.182 94,42Belanja Barang 40.466.931.000 35.297.707.016 5.169.223.984 87,23Belanja Modal 15.492.681.000 13.357.824.575 2.134.856.425 86,22
JUMLAH 113.022.744.000 102.535.208.409 10.487.535.591 90,72
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Gambar 3.15 Kurva Daya Serap Anggaran DIPA Terhadap Pagu Menurut Jenis Belanjapada Pelaksanaan TA 2018
(sumber : Bagian Keuangan PNB)

120,00%

100,00%
80,00%

60,00%

40,00%

KURVA IDEAL

RENCANA KEUANGAN

REALISASI KEUANGAN

20,00%
0,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gambar 3.16 Kurva S Rencana dan Realisasi Anggaran terhadap Kurva IdealDIPA PNB Pelaksanaan TA 2018
(sumber : Bagian Keuangan PNB)

Dari data realisasi anggaran selama periode bulan Januari sampai dengan akhirDesember 2018, capaian realisasi anggaran masing-masing jurusan, unit dan bagiandilingkungan PNB adalah sebagai berikut :
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(1) Daya serap anggaran Jurusan .Persentase realisasi anggaran pada 6 (enam) jurusan yang ada di PNB cukupbervariasi, terendah pada jurusan Akuntansi sebesar 76,51% hingga yang tertinggimencapai sebesar 96,63% pada jurusan Teknik Sipil. Adapun rincian persentaserealisasi anggaran untuk masing-masing jurusan seperti yang ditunjukkan pada gambar3.17 di bawah ini.

Gambar 3.17. Persentase realisasi daya serap anggaranJurusan per 31 Desember 2018
Dari gambar di atas terlihat dari 6 (enam) jurusan yang ada dilingkungan PNBpresentase realisasi anggaran sampai bulan Desember, masih ada yang hanya mencapai76,51% ini cukup rendah bila dibandingkan dengan 5 (lima) jurusan lain yang mampumencapai diatas 85%. Rata-rata persentase realisasi anggaran yang bersumber dariDIPA Sekjen untuk pelaksanaan program/kegiatan pada 6 (enam) jurusan adalahsebesar 88,30%, jika dibandingkan dengan rata-rata tahun lalu terjadi penurunansebesar 3,52%. Besar realisasi ini sudah cukup baik walaupun belum mencapaimaksimal sesuai yang direncanakan oleh masing-masing jurusan, hal ini disebabkanoleh beberapa hal, yaitu :

• Adanya sisa anggaran dari kegiatan yang telah terlaksana disebabkan oleh :a. Efisiensi dalam komponen perjalanan dinas.b. Perencanaan kegiatan yang kurang cermat
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c. Realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan karenakendala teknis.
• Adanya beberapa kegiatan yang tidak sempat dijalankan karena padatnyakegiatan.Hal ini semua mempengaruhi besar realisasi anggaran yang mampu dicapai olehmasing-masing jurusan dan institusi.
(2) Daya serap anggaran BagianDari struktur organisasi, PNB mempunyai 2 bagian yaitu Bagian AdministrasiUmum dan Keuangan (BAUK) dan Bagian Administrasi Akademik danKemahasiswaan (BAAK). Besar persentase realisasi anggaran untuk masing-masingbagian BAUK dan BAAK secara berturut-turut adalah sebesar 92,97% dan 87,51%seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.18 di bawah.Rata-rata capaian realisasi anggaran untuk kedua bagian ini adalah sebesar90,24%, nilai rata-rata ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu yanghanya mencapai 83,42%.

Gambar 31.18. Persentase realisasi daya serap anggaran BAUK dan BAAKper 31 Desember 2018
(sumber : Bagian Keuangan PNB)
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(3) Daya serap anggaran UnitDi lingkungan PNB terdapat 16 unit yang menjalankan kebijakan pimpinan padabidang akademik, keuangan, kemahasiswaan dan kerjasama. Selama periode bulanJanuari sampai dengan Desember 2018 capaian persentase realisasi anggaran darimasing-masing unit seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.19 di bawah ini.

Gambar 3.19 Persentase realisasi daya serap anggaransetiap Unit per 31 Desember 2018
(sumber : Bagian Keuangan PNB)Dari 16 unit yang ada seperti ditunjukkan pada gambar 3.19 di atas, 4 unit kerjayang mempunyai capaian realisasi anggarannya di bawah 80%, sebanyak 3 unit dibawah 90% dan sisanya 9 unit capaiannya di atas 90%. Secara umum capaianrealisasi anggaran dari semua unit sudah cukup baik, 50% lebih dari jumlah unitsudah mampu mencapai prosentase realisasi anggaran di atas 90%. Rata-ratapersentase realisasi anggaran dari semua unit sebesar 86,86%, jika dibandingkandengan capaian tahun lalu nilai ini lebih rendah sebesar 0,81%. Untuk itu masih harusterus ditingkatkan karena masih ada 7 unit yang belum bisa mencapai realisasi yangmaksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu :

• Kegiatan yang tidak dijalankan karena digabung dengan kegiatan lain yang hampirsejenis.
• Sisa anggaran dari proses pengadaan barang dan jasa karena adanya efisiensipagu.
• Sisa anggaran karena proses pengadaan barang tidak terlaksana karena kendaladokumen barang dan HPS yang tidak siap.
• Sisa anggaran karena kegiatan perawatan dan perbaikan dilakukan sesuai dengankebutuhan.
• Kegiatan yang terlambat dilakukan karena kesibukan penanggung jawab kegiatan.
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• Sisa anggaran dari belanja perjalanan
• Adanya anggaran yang direncanakan di unit tetapi tidak dimanfaatkan olehjurusan.Berikut disajikan gambar kurva persentase daya serap anggaran padaJurusan/Unit/Bagian/Pusat di lingkungan PNB per 31 Desember 2019

Gambar 3.20. Persentase daya serap anggaran terhadap PaguJurusan/Unit/Bagian/Pusat per 31 Desember 2019
(sumber : Bagian Keuangan PNB)

b) Realisasi anggaran bersumber dari DIPA KelembagaanSesuai dengan dokumen DIPA Kelembagaan No. 042.03.2.401321/2018, totalpagu  anggaran PNB untuk TA 2018  adalah sebesar  Rp. 8.827.000.000,- dengansumber dana berupa rupiah murni (RM). Anggaran yang bersumber dari DIPA
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kelembagaan ini diperuntukan untuk menjalankan program PDD (Pendidikan Diluar Domisili), di mana sampai saat ini PNB ditugaskan sebagai pembina 4 (empat) PDD,yaitu : PDD Gianyar, PDD Jembrana, PDD Lombok Barat serta PDD Selayar.Total realisasi anggaran untuk 4 (empat) PDD seperti ditunjukkan pada Tabel3.12 di bawah adalah sebesar Rp. 5.291.241.253,- atau sebesar 59,94% terhadap totalpagu sebesar  Rp 8.827.000.000,- Besar  capaian realisasi ini belum sesuai dengantarget yang direncanakan, karena adanya sisa anggaran dari belanja perjalanan sertasisa anggaran yang disebabkan perencanaan program dan kegiatan yang kurangcermat. Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Terhadap Pagu per PDD Tahun 2018
NO JURUSAN/BAGIAN/UNIT

SUMBER DANA TOTAL PAGU REALISASI

RM (RUTIN &
REALOKASI) % Rp % Rp %

1 PDD KOTA GIANYAR 1.250.000.000 14,16% 1.250.000.000 14,16% 884.560.569 70,76%2 PDD KOTA LOMBOK BARAT 2.500.000.000 28,32% 2.500.000.000 28,32% 1.406.102.454 56,24%3 PDD KOTA JEMBRANA 2.282.000.000 25,85% 2.282.000.000 25,85% 1.501.081.184 65,78%4 PDD KAB. SELAYAR 2.795.000.000 31,66% 2.795.000.000 31,66% 1.499.497.046 53,65%
TOTAL 8.827.000.000 100% 8.827.000.000 100% 5.291.241.253 59,94%
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Gambar 3.21. Persentase realisasi daya serap anggaran program PDDterhadap total Pagu per 31 Desember 2018
(sumber : Bagian Keuangan PNB)
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BAB IV
PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan tentang :

A Kesimpulan, menyajikan simpulan dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerjaserta realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2019.
B Saran Pengembangan, menyampaikan beberapa masukan terkait peningkatankinerja dan rencana pengembangan program/kegiatan PNB ke depan.

A. Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya terkaitdengan capaian kinerja kegiatan dan akuntabilitas kinerja anggaran, maka dapatdisimpulkan beberapa hal sebagai berikut :1. Hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian target PK Tahun 2019 setiap SasaranProgram per IKK adalah sebagai berikut :(1) Secara umum capaian Sasaran Program 1 “Meningkatnya akses dan
meratanya pendidikan berbasiskan sosial ekonomi, geografis dan
berkesetaraan gender” kurang bagus. Hal ini terlihat dari besarnya realisasiterhadap indikator : target jumlah mahasiswa berprestasi sebanyak 35 orang,hanya terealisasi sebanyak 29 orang dengan persentase  capaian sebesar82,86%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian Tahun2019 turun sekitar 32,55%.(2) Capaian kinerja  terhadap Sasaran Program 2 “Meningkatnya mutu kinerja
akademik” secara umum dapat dikategorikan baik. Di mana 1 dari 2 targetindikator dengan persentase capaian di atas 100%. Namun satu sisi capaianindikator Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja belumoptimal, tercapai 98,10% dari target 100%. Bila dibandingkan dengan capaianTahun sebelumnya, capaian Tahun 2019 relatif sama.(3) Capaian kinerja terhadap Sasaran Program 3 “Mengembangnya sistem

penjaminan mutu dan standarisasi internasional” secara umum masih relatifrendah, di mana hanya indikator akreditasi Institusi dengan target B yangsudah tercapai. Sedangkan target 100% terhadap indikator prodi terakreditasiminimal B juga belum tercapai, karena ada 3 (tiga) Prodi baru yaitu Teknik
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Otomasi, Teknik Utilitas Gedung, dan Magister Terapan PerencanaanPariwisata masih terakreditasi C. Bila dibandingkan dengan capaian Tahunsebelumnya, capaian Tahun 2019 terhadap indikator ini turun sekitar 3,28%.(4) Secara umum capaian kinerja terhadap Sasaran Program 4 “Meningkatnya
mutu pembinaan kemahasiswaan” belum optimal sehingga perlu ditingkatkan.Capaian kinerja terhadap indikator jumlah mahasiswa berwirausaha belummemenuhi target, pada Tahun 2019 terealisasi sebanyak 8 orang dari target22 orang atau dengan persentase capaian sekitar 36,36%. Demikian halnyabila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun sebelumnya, capaian Tahun2019 turun relatif segnifikan yakni sebanyak 8 orang atau sekitar 50%.(5) Capaian kinerja  terhadap Sasaran Program 5 “Meningkatnya mutu kinerja
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat” secara  umum sangat bagus.Di mana 3 dari 5 target indikator tersebut sudah  tercapai sesuai target,bahkan indikator  terhadap jumlah sitasi karya ilmiah capaiannya sangatsegnifikan yakni sebanyak 1300 dari target 255 sitasi. Namun capaianterhadap indikator jumlah publikasi nasional belum sesuai target, hanyaterealisasi sebanyak 104 dari target 125 jurnal, dengan persentase capaiansekitar 83,2%. Bahkan turun bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2018,yakni sebanyak 3 jurnal atau sekitar 2,80%. Termasuk juga indikator HAKIyang didaftarkan hanya mampu mencapai 80,00% dari 5 HAKI yangditargetkan.(6) Capaian kinerja lembaga terhadap Sasaran Program 6 “Meningkatnya citra,
kemitraan, dan internasionalisasi institusi” melalui indikator jumlah kerjasamadengan Industri sudah melampaui target, terealisasi sebanyak 68 dari target31 kerjasama dengan persentase capaian sekitar 219,35%.(7) Secara umum capaian kinerja Sasaran Program 7 “Meningkatnya mutu
manajemen, sumber daya dan lingkungan” sudah cukup bagus, sebagian besartarget indikator telah tercapai. Bahkan ada sebanyak 4 indikator dengancapaian melampaui target di atas 100%. Namun capaian terhadap indikatorpersentase dosen dengan jabatan lektor kepala belum sesuai   targetsebanyak 60%, hanya terealisasi sebanyak 54% dengan persentase capaiansekitar 90%. Bila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2019, capaianTahun 2019 terhadap indikator prosentase Dosen berkualifikasi S3 danindikator prosentase Dosen dengan jabatan Guru Besar telah terlampaui,dengan persentase capaian secara berturut-turut sekitar 102,99% dan 100%.(8) Capaian kinerja terhadap Sasaran Program 8 “Mengembangnya model dan
sistem institusi unggulan berpayung pariwisata” secara umum belum optimal.Hanya 1 (satu) target indikator telah tercapai dengan persentase capaiankinerja 100%. Jumlah prototipe R & D, dan jumlah produk inovasi belumterealisasi sesuai target masing-masing tercapai 66,67% dari target.
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2. Berkenaan dengan evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja anggaran institusiseperti yang telah diuraikan pada Bab III dapat disimpulkan beberapa hal, antaralain :(1) Persentase realisasi anggaran yang bersumber dari DIPA Sekjen perDesember 2019 adalah sebesar 95,59 % dari total anggaran sebesar Rp.121.135.539.000,- persentase capaian ini masih belum maksimal.
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(2) Persentase realisasi anggaran pada 6 (enam) jurusan yang ada cukupbervariasi, dari yang terendah pada Jurusan Pariwisata sebesar 77,82% hinggayang tertinggi mencapai sebesar 94,94% pada jurusan Teknik Sipil. Rata-ratapersentase realisasi anggaran pada 6 jurusan yang bersumber dari DIPA Sekjenadalah sebesar 87,67%. Jika dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya,realisasi anggaran Tahun 2019 turun sebesar 0,71%.(3)  Persentase realisasi anggaran untuk masing-masing bagian yang ada, yakniBAUK dan BAAK secara berturut-turut sebesar 96,19% dan 86,86%. Rata-rata capaian realisasi anggaran untuk kedua bagian ini adalah sebesar91,53%, nilai rata-rata ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun laluyang hanya mencapai 90,24%.(4)  Persentase realisasi anggaran untuk 17 Unit rata-rata mencapai 85,91%,yang  terendah pada UP2AI hanya mencapai 51,76% dan yang tertinggihingga 98,67% dicapai oleh P3G. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu,capaian Tahun 2019 lebih rendah sebesar 1,09%.(5)  Persentase realisasi anggaran PDD yang bersumber dari DIPA kelembagaanhingga bulan Desember 2019 adalah sebesar 97,61% dari total pagu sebesarRp. 5.342.946.000,-. Persentase realisasi anggaran untuk masing-masing PDDberkisar dari 94,88% hingga 99,56%. Besar capaian realisasi ini belum sesuaidengan target yang direncanakan, karena adanya sisa anggaran dari belanjaperjalanan serta sisa anggaran yang disebabkan perencanaan program dankegiatan yang kurang cermat.(6) Beberapa hal yang diindikasikan sebagai faktor penyebab kurangmaksimalnya capaian persentase realisasi anggaran dari ketiga DIPA PNB lebihbersifat teknis. Langkah antisipatif yang sudah dilakukan yaitu : melakukanpenjadwalan ulang (rescheduling) untuk pelaksanaan kegiatan- kegiatan yangtertunda, surat edaran dari Pimpinan untuk segera mengeksekusi kegiatanyang semestinya sudah dilaksanakan serta meningkatkan koordinasi pengelolaunit-unit kerja di lingkungan PNB yang disampaikan setiap rapat pimpinan(Rapim).3. Mengacu pada hasil kegiatan monitoring terhadap capaian kinerja anggaranInstitusi sampai dengan bulan Desember 2019, maka dapat disampaikanbeberapa hal sebagai berikut :(1) Pada   tahap perencanaan, usulan kegiatan belum direncanakan dengancermat khususnya pada rancangan kegiatan sehingga besar anggaran yangdiperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut cenderung tidak sesuai
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sehingga pada saat kegiatan dilaksanakan (eksekusi) terjadilah sisaanggaran.(2)  Perlu ditingkatkan koordinasi dan kontrol yang lebih baik lagi antara kepalabagian, ketua jurusan dan ketua unit terhadap penanggung jawab kegiatan dibagian, jurusan dan unit agar proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalansesuai dengan yang direncanakan.
B. Saran Pengembangan

Untuk menyikapi kondisi seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya,maka ke depannya perlu diupayakan adanya sikap yang lebih nyata (konkrit), lebihintensif dan bersinergi dengan langkah-langkah sebagai berikut :(1) Setiap unit kerja yang ada disarankan untuk membuat perencanaanprogram/kegiatan yang proporsional, relevan, ekonomis dan akuntabel dengantarget yang jelas.(2) Setiap usulan kegiatan  agar dapat berkontribusi secara maksimal dan nyataterhadap capaian tujuan dan capaian sasaran strategis seperti tertuang dalamRenstra 2015-2019.(3) Untuk dapat merealisasikan butir 2, maka unit-unit kerja disarankan untukmenyusun rencana operasional (Renop) maupun rencana kinerja  tahunan(RKT) beserta rencana kinerja anggarannya (RKA).(4) Sebagian besar capaian kinerja per IKK pada masing-masing sasaran program padaPK 2019 telah  tercapai bahkan ada indikasi melampaui target Renstra Tahun2019, maka sebaiknya target kinerja berikutnya disesuaikan dengan penetapankinerja yang realistis.(5) Dengan adanya Permenristek-dikti terkait pengelolaan SAKIP yang menekankanpada “kinerja berbasis outcome”, maka disarankan untuk mengevaluasi kembaliindikator-indikator pada Renstra 2015-2019 beserta target capaiannya.(6) Untuk maksud butir 4 dan 5 maka sudah semestinya Renstra 2015-2019ditinjau kembali, menyesuaikan target kinerja yang telah tercapai dengan targetpencapaian visi-misi pada Tahun 2025.
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(7) Untuk maksud butir 6, maka sebaiknya memprioritaskan program/kegiatan ke depanyang berlandaskan pada profesionalisme dan berdaya saing internasional.(8) Meningkatkan kinerja sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan danpengelolaan anggaran agar sesuai antara jadwal perencanaan yang telah ditetapkandengan realisasi kegiatan, dan tetap mengedepankan mutu :proses, hasil (output) dan
outcome kegiatan.(9) Mengidentifikasi dan meminimalkan resiko dengan melakukan inspeksi (observasi,visitasi maupun asistensi) secara langsung ke unit-unit kerja terhadap setiappelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan anggaran yang berpotensi merugikansemua pihak.(10) Melakukan monitoring, evaluasi dan analisis daya serap anggaran serta kinerjainstitusi secara berkala sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan.(11) Mewujudkan komitmen bersama yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatandan pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel   serta konsisten denganperaturan/perundang-undangan yang berlaku melalui peningkatan sistempelaporan kegiatan dengan lampiran data dukung/dokumen hasil kegiatan.(12) Untuk maksud butir 11 terkait pelaporan kegiatan, maka disarankan untukmemaksimalkan manajemen sistem pengarsipan/dokumen untuk memudahkanpencarian data/informasi pada saat dibutuhkan.(13) Mengembangkan sistem yang dapat menjamin pengelolaan sumber daya secaraterintegrasi melalui pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis IT(information technologi) dengan memaksimalkan kinerja unit terkait.
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LAMPIRAN :
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
POLITEKNIK NEGERI BALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen permerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : I Nyoman Abdi, SE, M.eCom

Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Bali

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D. Ak.

Jabatan : Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian

kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Jakarta,
04 Januari 2019
Pihak Kedua Pihak Pertama

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D. Ak. I Nyoman Abdi, SE, M.eCom
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
POLITEKNIK NEGERI BALI

Sasaran Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Meningkatnya Akses dan Meratanya
Pendidikan Berbasiskan Sosial Ekonomi,
Geografis dan Berkesetaraan Gender

Rasio kesetaraan gender 48,5%

Persentase mahasiswa penerima beasiswa 26%

Persentase pertambahan mahasiswa 6,50%

Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik Rata-rata IPK lulusan 3,60

Persentase lulusan yang langsung bekerja
sesuai bidangnya

92%

Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan
profesi

98,55%

Persentase lulusan tepat waktu 100%

Terjaminnya Sistem Penjaminan Mutu dan
standarisasi internasional

Jumlah prodi berakreditasi internasional 1

Persentase prodi terakreditasi minimal B 87 %

Meningkatnya Mutu Pembinaan
Kemahasiswaan

Jumlah mahasiswa berprestasi 35orang

Jumlah mahasiswa berwiraswasta 22 orang

Meningkatnya mutu kinerja penelitian Jumlah publikasi internasional 45 jurnal

Jumlah publikasi nasional 125 jurnal

Jumlah HAKI yang didaftarkan 5 haki

Jumlah sitasi karya ilmiah 255 sitasi

Meningkatnya Mutu Kinerja Pengabdian
kepada Masyarakat

Jumlah penelitian yang dimanfaatkan
masyarakat

8 buah

Meningkatnya Citra, Kemitraan, dan
Internasionalisasi institusi

Jumlah mahasiswa asing 25 orang

Meningkatnya Mutu Manajemen, Sumber
Daya dan lingkungan

Ranking PT Nasional 12 (klaster 2)

Persentase tenaga kependidikan dengan
sertifikat kompetensi

19%

Rasio jumlah dosen terhadap jumlah mhasiswa 1 : 9,54

Rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen 342 : 348

Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala 60%

Persentase dosen berkualifikasi S2 95%

Persentase dosen berkualifikasi S3 7 %

Persentase dosen bersertifikat pendidik 95%

Mengembangnya Model dan Sistem Institusi
Unggulan Berpayung Pariwisata

Jumlah prototipe R & D 9

Jumlah prototipe industri 4

Jumlah produk inovasi 6

Jumlah Pusat unggulan IPTEK (PUI) 2
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Jakarta, 04 Januari 2019

Pihak Kedua Pihak Pertama

Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D. Ak. I Nyoman Abdi, SE, M.eCom

[2642] Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri

dan Bantuan Pendanaan PTN-BH

5.986.430.000

[5741] Dukungan Manajemen Ptn/kopertis 63.335.655.000

[5742] Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 30.685.050.000

[5697] Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi 5.342.946.000

Total Anggaran 105.350.081.000
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KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI
Nomor : 799/PL8/PR/2020

Tentang : Pengangkatan  Tim  Pelaksana kegiatan  penyusunan  laporan  kinerja (LAKIN) Politeknik Negeri
Bali Tahun 2019

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI
Menimbang :

1. Bahwa untuk dapat mengetahui capaian kinerja pelaksanaan kegiatan lembaga, maka perlu
dilakukan kegiatan penyusun laporan kinerja;

2. Bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti dimaksud butir 1 (satu) di atas perlu dibentuk
tim pelaksana kegiatan;

3. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tabun 2014;
4. Peraturan Presiden nomo 15 tahun 2015;
5. Peraturan Menristek dan Dikti nomor 16 tahun 2015;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 127/0/2002;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 190/MPK.A4/KP/2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
1. Mengangkat tim pelaksana kegiatan di lingkungan Politeknik Negeri Bali dengan daftar nama dan jabatan

seperti yang namanya tercantum pada Lampiran keputusan ini;

2. Menugaskan kepada mereka yang diangkat pada butir 1 (satu) di atas untuk membantu pimpinan melaksanakan
kegiatan penyusunan program kerja dan penganggaran, meliputi tugas-tugas :

a. Menyusun rencana waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;

b. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja (LAKIN) 2019, dan

c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan kepada Direktur.

3. Hal-hal yang berhubungan dengan honorarium dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini
dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Bali Nomor : SP DIPA- 023.18.2.677608/2020, tanggal
17 Maret 2020;

4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan kegiatannya dinyatakan selesai.

Demikian keputusan ini dibuat, dengan catatan akan dirubah atau diperbaiki seperlunya bila ada kekeliruan.

Badung, 17 Maret 2020
Direktur,

I Nyoman Abdi, SE., M.eCom
NIP.196512211990031003

Tembusan :
1. Bagian Keuangan Politeknik Negeri Bali
2. Yang bersangkutan
3. Arsiparis

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI

POLITEKNIK NEGERI BALI
Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364

Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. (0361) 701128
http://www.pnb.ac.id • Email poltek@pnb.ac,id
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Lampiran Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bali

Nomor    : 799/PL8/PR/2020
Tentang : Pengangkatan Tim Pelaksana kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 pada

Politeknik Negeri Bali.

NO N A M A NIP GOL JABATAN Honor

1 I Gede Iwan Suryadi, SE.,MM 198003052008121001 III/C
Penanggung
jawab/Ketua

Rp450.000,00

2 Drs. Ec. I Ketut Suandi, M.Pd.AK 196312311990031023 IV/C Sekretaris Rp300.000,00

3 I Wayan Suasira, ST, MT 197002211995121001 IV/A Anggota Rp300.000,00

4 I Gede Suputra Widharma, ST, MT 197212271999031004 IV/A Anggota Rp300.000,00

5 I Wayan Temaja, ST,MT 196810221998031001 IV/A Anggota Rp300.000,00

6 Dr. I Putu Astawa, SE., MM. 196609201990031002 IV/A Anggota Rp300.000,00

7 Putu Adriani Prayustika, SE., MM. 198406082015042002 III/B Anggota Rp300.000,00

8 Ni Ketut Sukasih, SE.,M.M 196602261993032001 IV/B Anggota Rp300.000,00

9 Raden Ngabei Sutrisno, SE 196605271993031001 III/D Anggota Rp275.000,00

10 Juniawan Arif Atmoko, A.Md 198406222009121006 III/A Anggota Rp275.000,00

Badung, 17 Maret 2020
Direktur,

I Nyoman Abdi, SE., M.eCom
NIP.196512211990031003


