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PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat  Rahmat  dan  Karunianya.  Dokumen Perjanjian Kinerja 

Politeknik Negeri Bali Tahun 2020, telah dapat disusun sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

Dokumen  ini  disusun  berdasarkan Peraturan  Menteri  

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor  53 Tahun 2014,  tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian  

Kinerja,  Pelaporan  Kinerja dan  Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintahan. 

Penyusunan  Dokumen  ini  dimaksudkan  sebagai  bentuk  pedoman 

Perjanjian Kinerja  Politeknik Negeri Bali   dalam  melaksanakan  misi  guna 

mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 

2020-2024. 

Semoga  laporan  ini  bermanfaat  serta  dapat  dijadikan  bahan  

evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Kampus Politeknik Negeri Bali. 

 

 
Badung, 21 Januari 2020 
Politeknik Negeri Bali 
Direktur, 
 
 
 
 
I Nyoman Abdi, SE, M.eCom 
NIP. 196512211990031003 
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A. LATAR BELAKANG 

Dokumen  perjanjian  kinerja  adalah  lembar  /  dokumen  yang  

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih  rendah  untuk  melaksanakan  

program/kegiatan  yang  disertai  dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja 

merupakan komitmen antara penerima amanah dan  kesepakatan  antara  

penerima  amanah  dan  pemberi  amanah  atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Perjanjian Kinerja pada Politeknik Negeri Bali disusun berdasarkan 

tugas pokok dan fungsi institusi serta berdasarkan pada sumber daya yang 

dimiliki oleh  Politeknik Negeri Bali   serta  berpedoman  pada  Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun2014 tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  

Kinerja  dan  Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Perjanjian Kinerja tahun 2020 ini disusun sesuai dengan program dan 

kegiatan utama pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang  

tercantum  dalam  dokumen  Renstra dan pelaksanaan  anggaran  tahun 

2020  dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja 

utama yang telah dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Bali padaTahun 2020. 

Diharapkan  Perjanjian  Kinerja  Politeknik Negeri Bali   ini dapat 

digunakan  untuk  memantau  dan  mengendalikan  pencapaian  kinerja 

organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.  
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B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 

1.     Struktur Organisasi  

Struktur organisasi PNB mengacu pada struktur yang sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif struktur 
yang dikembangkan mengacu 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: 
Direktur   dan 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-Perpustakaan  

13) Unit Perencanaan (UP) 

Susunan  organisasi  serta  tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi  Direktur  

menggunakan ketentuan   sebagaimana   diatur   dalam   Peraturan   Menteri   

Pendidikan   Nasional   Nomor 127/O/2002 tentang Organisasi dan Tata 
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Kerja, serta mengacu pada pasal 12 dan pasal 13 STATUTA PNB, maka 

disusun bagan organisasi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Bagan Organisasi dan Tata Kerja PNB 
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2.     Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja  
 

Politeknik Negeri Bali dipimpin oleh seorang Direktur yang 

bertanggungjawab langsung kepada Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi. Pembinaan PNB secara fungsional dilakukan oleh 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi   dan mempunyai tugas 

menyelenggarakan   program   pendidikan   profesional.   Dalam   

melaksanakan   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.  

Direktur sebagai pengelola pendidikan dalam menjalankan fungsinya 

dibantu oleh wakil direktur yaitu Wakil Direktur I (WD I) yang menangani 

Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Wakil Direktur 

II (WD II) yang menangani Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 

(BAUK), Wakil Direktur III (WD III) yang menangani bidang kemahasiswaan, 

dan Wakil Direktur IV (WD IV) yang menangani bidang kerjasama dan 

hubungan luar negeri.  

Kegiatan-kegiatan lain yang bersifat teknis, Direktur dibantu oleh 

kepala   unit dan kepala bagian di bawah koordinasi para pembantu direktur. 

Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA), 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 kepada Masyarakat (P3M) di bawah koordinasi WD I. Unit 

Satuan Pengawas Internal (SPI), Unit Perencanaan (UP), UPT- PP 

(Perawatan Perbaikan), Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) di bawah 



		
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 5 

 

koordinasi WD II. Unit Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan 

Kemahasiswaan (UP2KK) di bawah koordinasi WD III. Unit Kerjasama dan 

Hubungan Luar Negeri (UKHI) di bawah koordinasi WD IV.  
 

2.1.   Direktur  

Direktur   merupakan   pembantu   Menteri   Riset,   Teknologi   dan   

Pendidikan   Tinggi sebagai pengelola pendidikan mempunyai tugas dan 

kewajiban sebagai berikut :  

1) memimpin   penyelenggaraan   pendidikan,   penelitian   dan   

pengabdian   pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, 

mahasiswa, tenaga administrasi dan hubungannya dengan lingkungan;  

2) membina  dan  melaksanakan  kerjasama  dengan  instansi  

pemerintah/swasta  dan masyarakat  untuk  memecahkan  persoalan  

yang  timbul  terutama  yang  berakitan dengan bidang yang menjadi 

tanggungjawabnya.  

  

2.2.   Senat Akademik  

Senat Akademik Politeknik Negeri Bali merupakan organ yang 

menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan melakukan pengawasan 

akademik. Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur 

pada pasal 16 STATUTA PNB, yaitu :  

1) Memberikan  pertimbangan  terhadap  norma  akademik  yang  

diusulkan  oleh Direktur; 

2) Memberikan  pertimbangan  terhadap  kode  etik  sivitas  akademik  yang    

diusulkan oleh Direktur; 

3) Mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik civitas 

akademika; 

4) Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang disusun 

oleh Direktur mengenai hal-hal sebagai berikut :  

a.     kurikulum program studi;  
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b.     persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik, dan  

c.   persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;  

d.  mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik 

Direktur;  

e.  mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana 

dimaksud pada huruf d;  

f.    mengawasi   kebijakan   dan   pelaksanaan   penjaminan   mutu   

perguruan   tinggi mangacu pada Standar Nasional Pendidikan;  

g. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana 

strategis dan menyarankan usulan perbaikan kepada Direktur;  

h.   mengawasi  pelaksanaan  kebebasan  akademik,  kebebasan  

mimbar  akademik  dan otonomi keilmuan;  

i.      mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;  

j.      mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kenerja dosen;  

k.    memberi   pertimbangan   pemberian   atau   pencabutan   gelar   

dan   penghargaan akademik;  

l.    merekomendasikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  norma,  etika,  

dan  peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika 

kepada Direktur.  

  

2.3.   Satuan Pengawas  

Satuan Pengawas sebagaimana diatur pada pasal 18 STATUTA 

PNB adalah merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan 

bidang non-akademik sesuai dengan yang diatur dalam Permendiknas 

Nomor 47 tahun 2011 tentang Sistem Pengawasan Internal. Dalam 

melaksanakan fungsinya, Satuan Pengawas memiliki tugas dan wewenang 

sebagai berikut:  
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1)  penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-

akademik;  

2)     pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non 

akademik;  

3)     penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan  

4)  pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan 

pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur atas dasar 

hasil pengawasan internal.  

 

2.4.   Dewan Pertimbangan  

Dewan Pertimbangan sebagaimana diatur pada pasal 20 STATUTA 

PNB adalah merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian 

pertimbangan   kepada   Direktur bidang non-akademik. Dalam 

melaksanakan fungsinya,   Dewan   Pertimbangan 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   non akademik; dan  

3)   pemberian   nasihat   dan   pertimbangan   kepada   Direktur   dalam   

mengelola politeknik.  

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/atau  
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8)    1 (satu)orang purna bakti PNB.  

 

2.5.   Wakil Direktur  

Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang 

Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung 

kepada Direktur, terdiri atas ;  

1)    Wakil   Direktur   I   mempunyai   tugas   membantu   Direktur   dalam   

memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat.  

2)    Wakil   Direktur   II   mempunyai   tugas   membantu   Direktur   dalam   

memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan 

keuangan.  

3) Wakil  Direktur  III  mempunyai  tugas  membantu  Direktur  dalam  

memimpin pelaksanaan  kegiatan  di  bidang  pembinaan  serta  

pelayanan  kesejahteraan mahasiswa.  

4)    Wakil  Direktur  IV  mempunyai  tugas  membantu  Direktur   dalam  

pelaksanaan kerjasama baik dengan instansi pemerintah dan non 

pemerintah.  

 

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 bertanggungjawab langsung kepada Direktur, dipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian (Kabag BAAK). BAAK mempunyai tugas  memberikan  

layanan  di  bidang  administrasi  akademik,  kemahasiswaan, perencanaan 

dan sistem informasi di lingkungan PNB. Dalam melaksanakan tugas, 

BAAK mempunyai fungsi :  

1)    pelaksanaan administrasi akademik;  

2)    pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;  
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3)    pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi.  

4)    pelaksanaan administrasi registrasi;  

5)    pelaksanaan administrasi kerjasama  

Bagian  Administrasi  Akademik  dan  Kemahasiswaan  dalam  

melaksanakan  tugas sesuai 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  dan registrasi mahasiswa.  

2) Sub-bagian   Perencanaan   dan   Sistem   Informasi   dipimpinan   

oleh   seorang Kasubag,   mempunyai   tugas   melakukan   urusan   

perencanaan   dan   sistem  informasi. 

 

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 bertanggungjawab langsung kepada Direktur, dipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian (Kabag. BAUK). Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, 

mempunyai tugas memberi layanan di bidang kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat di lingkungan 

Politeknik. Dalam melaksanakan tugas, BAUK mempunyai fungsi :  

1)    pelaksanaan administrasi keuangan;  

2)    pelaksanaan administrasi kepegawaian;  

3)    pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan;  

Bagian  Administrasi  Umum  dan  Keuangan  dalam  melaksanakan  tugas  

sesuai  fungsinya terdiri atas 2 sub bagian (subag), antara lain :  
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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.   Jurusan  

Jurusan merupakan unsur pelaksana bidang akademik di lingkungan 

PNB pada bidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur. Jurusan 

dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara dosen dan 

bertanggungjawab langsung kepada Direktur dengan masa jabatan selama 

4 (empat) tahun. Dalam rangka melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu 

oleh seorang Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi (Ka. Prodi). 

Penambahan  Jurusan  pada  Politeknik  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  

Pendidikan Vokasi. PNB sampai saat ini baru memiliki 6 (enam) Jurusan 

yaitu : 

1. Jurusan Teknik Sipil 

2. Jurusan Teknik Mesin 

3. Jurusan Teknik Elektro 

4. Jurusan Akuntansi 

5. Jurusan Administrasi Niaga 

6. Jurusan Pariwisata 

 

2.9.   Laboratorium/Workshop/Studio  

Laboratorium/Workshop/Studio merupakan sarana penunjang jurusan 

dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan 

program studi yang bersangkutan melalui pelaksanaan praktek mahasiswa 

maupun dosen secara langsung. Laboratorium/ Workshop/Studio dipimpin 

oleh seorang dosen senior atau seorang tanaga pengajar yang keahliannya 
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telah memenuhi persyaratan   sesuai   dengan cabang 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  

pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Direktur, pembinaannya dilakukan 

oleh Pembantu Direktur I. P3M dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk 

diantara Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali. P3M  mempunyai  tugas 

sebagai berikut : 

1) Mengembangkan tata kelola P3M yang efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel serta  meningkatkan  kualitas layanan manajemen 

berbasis teknologi 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;  

4)    Mengembangkan  dan  menyelenggarakan  forum-forum  kajian  ilmiah    

di  tingkat lembaga, terutama yang terkait dengan pengembangan 

kepariwisataan;  

5)    Membantu penyelenggaraan forum ilmiah jurusan;  

6) Menyelenggarakan kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian, 

penerbitan jurnal,  seminar  atau  lokakarya  dengan  berbagai  pihak  

dalam    skala  nasional, regional dan internasional  

7)    Melaksanakn  tugas-tugas  lain  yang  relevan  dan  sejalan  dengan  

pengembangan kebijakan lembaga;  

8)    Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada direktur;  
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2.11.  Sistem Informasi Manajemen dan Pusat Komputer (SIM & 

Puskom)  

Unit SIM & Puskom adalah unit yang mempunyai fungsi membantu 

pimpinan menyusun perencanaan, pengelolaan dan pengembangan 

sistem informasi manajemen secara terpadu dan menyeluruh di lingkungan 

Politeknik Negeri Bali, yang meliputi tugas- tugas :  

1)    Menyusun   cetak   biru   (blue   print)   sistem   informasi   secara   

terpadu   dan menyeluruh  

2)    Menyusun          Perencanaan, Pengadaan,     pengendalian dan    

pengembangan jaringan (hardware)  

3) Mengembangkan perangkat lunak (software) pangkalan data 

Politeknik Negeri Bali.  

4) Mengendalikan  manajemen  data  dan  informasi  pangkalan  data  

Politeknik Negeri Bali.  

5)  Membantu  mengembangkan  aplikasi  baru  untuk  pemenuhan  

kebutuhan  data dan manajemen lembaga berbasis Informasi 

Teknologi (IT)  

6)  Mengelola Informasi dan data berbasis WEB  

7)     Membantu mengolah data bidang akademik dan kemahasiswaan  

8)  Membantu penyelenggaraan pembelajaran berbasis informasi 

teknologi  

9)     Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan 

arah pengembangan kebijakan lembaga  

10)   Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada direktur.  

 

2.12.  Laboratorium Bahasa Inggris Pusat  

Bengkel/Laboratorium Bahasa Inggris Pusat adalah unit pelaksana 

teknis bidang pengembangan kemampuan          berbahasa inggris       civitas            

akademika  yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur, 
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pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I. UPT Bahasa Inggris Pusat 

dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan 

Politeknik Negeri Bali untuk membantu pimpinan menyusun rencana kerja 

dan mengkoordinir pembelajaran dan laboratorium bahasa yang meliputi 

tugas-tugas :  

1)    Mengkoordinir seluruh dosen bahasa di lingkungan Politeknik Negeri 

Bali  

2)    Menyusun   beban   belajar   dan   rencana   pembelajaran   bahasa   

inggris   pada kurikulum program studi di lingkungan Politeknik Negeri 

Bali  

3)   Mengevaluasi capaian pembelajaran bahasa inggris pada seluruh 

program studi  

4)  Melakukan uji kompetensi kemampuan berbahasa inggris bagi 

mahasiswa  

5)  Mengembangkan  dan  Mengelola  laboratorium  bahasa  untuk  

menjamin  layanan yang optimal  

6)    Memberdayakan potensi laboratorium dan sumber daya manusia.  

7)   Mengembangkan  paket  kursus  bahasa  inggris  untuk  layanan  

mahasiswa  dan masyarakat luas  

8)    Melaksanakan    tugas-tugas    lain    yang    relevan    dan    sejalan    

dengan    arah pengembangan kebijakan lembaga  

9)    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 

perbaikan sapras pendukung pendidikan yang bertanggungjawab langsung 

kepada Direktur, pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur II. UPT-PP 

dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan 

Politeknik Negeri Bali untuk membantu pimpinan menyusun rencana kerja 
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perawatan dan perbaikan sarana prasarana belajar, perkantoran, utilitas 

kampus dan lingkungan meliputi tugas-tugas :  

1)  Memetakan kondisi peralatan laboratorium dan workshop serta 

menetapkan jadwal perawatan perbaikan dan kalibrasi alat secara 

berkala  

2)  Mengkoordinasikan dengan laboratorium dan workshop tentang 

pendataaan dan analisis kebutuhan peremajaan peralatan atau 

peningkatan fungsi alat  

3) Mendata  utilitas  kelistrikan,  telepon,  drainase,  jalan,  bangunan  

dan  utilitas lainnya     serta     menyusun     rencana     perawatan     

dan     perbaikan     atau pengembangannya.   

4)   Melakukan   pengawasan   terhadap   pelaksanaan   pekerjaan   

perawatan   dan perbaikan  

5)    Melaksanakan    tugas-tugas    lain    yang    relevan    dan    sejalan    

dengan    arah pengembangan kebijakan lembaga  

6)   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 serta peningkatan 

aktivitas akademik yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur, 

pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I. UPMA dipimpin oleh seorang 

Ketua yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali. 

UPT untuk membantu pimpinan   menyusun   rencana   kerja,   

mengkoordinasikan   dan   mengelola   kegiatan pengendalian mutu bidang 

akademik, yang meliputi tugas-tugas :  

1) Mengembangkan    manajemen    pengendalian    mutu    yang    

efektif,    efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan 

kualitas pengendalian berbasis teknologi informasi (IT);  
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2)     Menetapkan standar mutu dan kebijakan mutu lembaga dalam bidang 

akademik;  

3)    Membantu sub satuan unit kerja bidang akademik untuk 

merumuskan sistem penjaminan mutu sesuai dengan kebutuhan 

pada masing masing sub satuan unit kerja;  

4)    Melakukan   monitoring   dan   evaluasi   secara   periodik   terhadap   

pelaksanaan system penjaminan mutu pada sub unit satuan kerja 

bidang akademik;  

5)     Menyusun dan menyampaikan rekomendasi  tindakan            

perbaikan            dan pencegahan kepada direktur untuk rapat tinjauan 

manajemen;  

6)     Menyusun pedoman, mengkoordinasikan dan mengelola kegiatanv 

penelusuran alumni secara periodik  

7) Menetapkan dan mengevaluasi standar kurikulum, silabus, SAP dan 

bahan ajar (buku ajar/e-book)  

8)     Mengembangkan   metode   pembelajaran   yang   efektif   dan   efisien   

berbasis teknologi informasi (IT)  

9)     Menyelenggarakan   kegiatan   pelatihan   metodelogi   pengajaran   

vokasi   bagi dosen  

10)     Menyusun  dan  menyosialisasikan  pedoman  penilaian  kemampuan  

mengajar dosen  

11)     Mengkoordinir  penyusunan  borang  akreditasi  program  studi  dan  

akreditasi institusi  

12)     Melaksanakan   tugas-tugas   lain   yang   relevan   dan   sejalan   

dengan   arah pengembangan kebijakan lembaga  

13)     Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur.  
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2.16.  Satuan Pengawas Internal (SPI)  

SPI adalah unit pelaksana teknis bidang pengawasan pelaksanaan 

kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab langsung 

kepada Direktur, pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur II. SPI 

dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan 

Politeknik Negeri Bali untuk membantu pimpinan menyusun rencana kerja 

pengawasan bidang keuangan, sumber daya manusia (sdm) dan Barang 

Milik Negara (BMN), yang meliputi tugas-tugas :  

1)    Menyusun dan mengembangkan sistem pengendalian internal 

lembaga  

2)    Melakukan monitoring, reviu serta audit keuangan, sdm dan BMN  

3)    Membuat  catatan  hasil  audit  dan  disampaikan  ke  direktur  untuk  

dijadikan bahan rapat tinjauan manajemen  

4)    Mendampingi  auditor  eksternal  dan  memberikan  informasi  data  

dan  fakta tentang hasil audit internal sebelumnya  

5)    Membantu   sub   satuan   unit   kerja   mengembangkan   standar   

operasi   dan prosedur pengelolaan keuangan, sdm dan BMN  

6)    Melaksanakan   tugas-tugas   lain   yang   relevan   dan   sejalan   

dengan    arah pengembangan kebijakan lembaga  

7)     Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur.  

  

2.17.  Unit Publikasi dan Penerbitan (UPP)  

UPP adalah unit pelaksana teknis bidang publikasi/ 

sosialisasi/promosi dan penerbitan yang bertanggungjawab langsung 

kepada Direktur, pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur II. Unit ini 

dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan 

Politeknik Negeri Bali untuk membantu pimpinan menyusun rencana kerja 

dan mengkoordinir kegiatan publikasi Politeknik Negeri Bali yang meliputi 

tugas-tugas :  
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1) Melaksanakan   publikasi   sistem   pendidikan   politeknik   dan   

penerimaan mahasiswa  baru  Politeknik  Negeri  Bali  melalui  

pameran  pendidikan  dan sekolah secara berkala;  

2)     Mengembangkan      bentuk      kerjasama      dengan      sekolah-

sekolah      untuk meningkatkan efektifitas pendaftaran calon 

mahasiswa baru;  

3)   Memperluas   jangkauan   wilayah   publikasi   untuk   perluasan   akses   

layanan pendidikan bedasarkan  geografis;  

4)    Mengkoordinir dan mempublikasikan informasi terbaru Politeknik 

Negeri Bali kepada masyarakat melalui WEB-Politeknik Negeri Bali 

secara terus menerus;  

5)  Mempublikasikan even-even yang dipandang penting dalam rangka 

pencitraan lembaga melalui media cetak dan elektronik;  

6) Membantu bidang akademik untuk kegiatan penerbitan dan 

pencetakan bahan ajar, buku pedoman pendidikan, profil lembaga, 

leaflet, brosur dan barang cetak lainnya;  

7)      Membantu  mahasiswa  untuk  meningkatkan  kualitas  isi  dan  tampilan  

majalah populer ilmiah mahasiswa;  

8)     Melaksanakan   tugas-tugas   lain   yang   relevan   dan   sejalan   

dengan   arah pengembangan 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 bawah dan   bertanggungjawab   langsung   kepada   Direktur,   

pembinaannya   dilakukan   oleh Pembantu Direktur I. Unit ini dipimpin oleh 

seorang Ketua yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan Politeknik Negeri 

Bali untuk membantu pimpinan menyusun rencana kerja dan mengelola 

pelaksanaan sertifikasi, yang meliputi tugas- tugas :  
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1) Mengkoordinir  dan  mengelola  Tempat  Uji  Kompetensi  (TUK)  

dilingkungan Politeknik Negeri Bali  

2)   Menyusun rencana pengembangan sertifikasi asesor dan sertifikasi 

keahlian bagi dosen  

3)     Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi mahasiswa  

4)     Melaksanakan  kerjasama  pelatihan  kompetensi  dan  sertifikasi  bagi  

masyarakat luas  

5)     Mengembangkan kerjasama dengan BNSP dan LSP lainnya  

6)     Bekerjasama  dengan  Lab  Bahasa  untuk  melaksanakan  sertifikasi  

kemampuan berbahasa inggris bagi mahasiswa  

7)     Melaksanakan    tugas-tugas    lain    yang    relevan    dan    sejalan    

dengan    arah pengembangan kebijakan lembaga  

8)     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 sapras pendukung pendidikan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab  langsung  kepada Direktur, pembinaannya dilakukan 

oleh Wakil Direktur II. Unit ini dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk 

diantara Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali untuk membantu 

pimpinan menyusun rencana kerja pengadaan barang dan jasa di 

lingkungan Politeknik Negeri Bali, meliputi tugas-tugas :  

1)     Mengkoordinir kelompok kerja dan panitia pengadaan barang dan 

jasa; 

2)     Membantu  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  memperoleh  data  

dalam  rangka menetapkan Harga Perkiraan Sementara (HPS); 

3)     Menetapkan metode pengadaan barang dan jasa yang paling efektif 

berdasarkan atas analisis manajemen resiko; 
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4)    Mengendalikan   pelaksanaan   pelelangan   pengadaan   barang   dan   

jasa  sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang 

berlaku;  

5)     Menyusun,    melaksanakan    dan    memastikan    seluruh    dokumen    

pengadaan tersedia dan terdokumentasi secara baik;  

6)    Memberikan   tanggapan   dan   informasi   kepada   stakeholders   yang   

berkaitan dengan kegiatan pengadaan; 

7)     Melaksanakan    tugas-tugas    lain    yang    relevan    dan    sejalan    

dengan    arah pengembangan kebijakan lembaga; 

8)     Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur.  

 

2.20. Unit Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan 

(UP2KK)  

UP2KK adalah unit pelaksana teknis bidang kegiatan 

kemahasiswaan yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur, 

pembinaannya dilakukan oleh   Pembantu Direktur III. Unit ini dipimpin oleh 

seorang Ketua yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan Politeknik Negeri 

Bali untuk membantu pimpinan menyusun rencana kerja dan mengendalikan 

seluruh kegiatan kemahasiswaan, yang meliputi tugas-tugas :  

1)  Menyosialisasikan arah kebijakan lembaga dalam bidang 

kemahasiswaan  

2)  Membimbing organisasi kemahasiswaan untuk meningkatkan 

profesionalisme organisasi  

3)       Menyusun pedoman kegiatan kemahasiswaan sebagai alat kendali 

pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan  

4)      Menyusun  dan  memantau  pelaksanaan  peraturan  atau  tata  tertib  

mahasiswa dalam kampus  

5)     Menyusun   dan   melaksanakan   ketentuan   tentang   penilaian   

satuan   kredit kegiatan mahasiswa (SKKM)  
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6)   Menyusun kriteria dan melakukan seleksi mahasiswa penerima 

beasiswa  

7)     Melakukan verifikasi terhadap            usulan program           kerja           

organisasi kemahasiswaan yang relevan dengan arah kebijakan 

lembaga  

8) Melakukan pendampingan khusus kepada mahasiswa yang 

dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi  

9)       Melaksanakan   tugas-tugas   lain   yang   relevan   dan   sejalan   

dengan    arah pengembangan kebijakan lembaga  

10)    Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada direktur.  

 

2.21. Pusat Kerjasama, Pemberdayaan Aset dan Hubungan 

Internasional (PKPAHI)  

PKPAHI adalah pusat pelaksana teknis bidang kerjasama, 

pemberdayaan aset dan hubungan internasional yang bertanggungjawab 

langsung kepada Direktur, pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur IV. 

Unit ini dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk diantara Dosen di 

lingkungan PNB untuk membantu pimpinan menyusun rencana kerja, 

mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan kerjasama, pemberdayaan aset 

dan hubungan internasional, yang meliputi tugas-tugas :  

1)   Mengembangkan  manajemen  kerjasama  yang  efektif,  efisien,  

transparan  dan akuntabel serta meningkatkan kualitas layanan 

kerjasama  

2)  Memetakan   seluruh   potensi   sumber   daya   dan   

memberdayakannya   untuk kemanfaatan kerjasama dan peningkatan 

sumber pendanaan (PNBP)  lembaga  

3)    Menyelenggarakan  kerjasama  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  dengan  

berbagai pihak dalam skala nasional, regional dan internasional  



		
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 21 

 

4)     Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha dan industry 

untuk kegiatan pemagangan dosen dan mahasiswa serta penyaluran 

lulusan  

5)    Membangun  dan  menguatkan  jaringan  ikatan  alumni  sebagai  

media  untuk membangun kerjasama dan pencitraan lembaga di 

masyarakat  

6)    Melaksanakan   tugas-tugas   lain   yang   relevan   dan   sejalan   

dengan    arah pengembangan kebijakan lembaga  

7)    Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur. 

 

2.22.  UPT-Perpustakaan  

UPT-Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis bidang pengelolaan 

kepustakaan yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur, 

pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I. Unit ini dipimpin oleh seorang 

Kepala yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan  PNB  untuk  membantu  

pimpinan  menyusun  rencana  pengembangan  dan pengelolaan 

perpustakaan yang meliputi tugas-tugas :  

1)   Menyusun master plan pengembangan perpustakaan dalam jangka 

pendek dan menengah.  

2)    Menyelenggarakan manajemen pelayanan perpustakaan berbasis IT.  

3)    Mengembangkan model perpustakaan elektronik (e-library)  

4) Mengembangkan program inovatif untuk peningkatan jumlah 

pengunjung  

5)    Bekerjasama  dengan  P3M  untuk  melaksanakan  penerbitan  jurnal,  

buku  teks, prosiding dan penerbitan hasil karya ilmiah lainnya  

6) Menciptakan suasana perpustakaan yang nyaman dan 

menyenangkan  

7)    Melaksanakan   tugas-tugas   lain   yang   relevan   dan   sejalan   

dengan   arah pengembangan kebijakan lembaga  
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8)    Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada direktur.  

  

2.23.  Unit Perencanaan (UP)  

UP adalah unit pelaksana teknis bidang perencanaan 

program/kegiatan yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur, 

pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur II.  Unit  ini  dipimpin  oleh  

seorang  Kepala  yang  ditunjuk diantara Dosen di lingkungan Politeknik 

Negeri Bali untuk membantu   pimpinan   menyusun dan 

mengkoordinasikan program kerja dan kegiatan di tingkat lembaga yang 

meliputi tugas-tugas :  

1)   Menyusun rencana operasional dan garis besar program kerja 

tahunan  

2)  Melaksanakan  verifikasi  usulan  program  kerja  dan  penganggaran  

masing-masing sub satuan kerja .  

3)   Bekerjasama  dengan  SPI  untuk  melakukan  analisis  resiko  dan  

pengendalian terhadap usulan rencana kerja.  

4)   Menyusun  rencana  waktu  pelaksanaan  kegiatan  dan  anggaran  

dalam  tahun anggaran berjalan.  

5)   Memantau  waktu  pelaksanaan  kegiatan  dan  serapan  anggaran  

dalam  tahun anggaran berjalan  

6)    Mengevaluasi  capaian  kinerja  sub  satuan  kerja  dan  lembaga  

dalam  tahun anggaran berjalan  

7)  Mengkoordinir penyusunan laporan kinerja tahunan lembaga (LAKIP)  

8)    Melaksanakan   tugas-tugas   lain   yang   relevan   dan   sejalan   

dengan   arah pengembangan kebijakan lembaga  

9)    Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur. 
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2.24.  Kelompok Dosen  

Dosen atau tenaga pendidik adalah tenaga pengajar di lingkungan 

Politeknik yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung 

kepada Direktur, di mana sehari- hari pembinaannya dilakukan oleh Ketua 

Jurusan. Dosen memiliki kualifikasi akademik dan   kompetensi   sesuai   

dengan   ketentuan   peraturan   perundang-   undangan   yang 

dikelompokkan ke dalam satu kelompok bidang keahlian (KBK).  

Dosen memiliki tugas melakukan pengajaran sesuai bidang ilmunya 

dan kompetensinya disamping juga dituntut untuk berperan aktif dalam 

pelaksanaan kegiatan penelitian serta kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Sebagaimana dengan tugas dan fungsinya, Dosen mempunyai 

tanggung jawab sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, 

mentransformasikan,    mengembangkan,    dan    menyebarluaskan    ilmu    

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

 

C.TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA 
 

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai  wujud  nyata  komitmen  antara  penerima  dan  pemberi  

amanah untukmeningkatkan  integritas,  akuntabilitas,  transparansi  

dan  kinerja aparatur. 

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur. 

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

dan Perjanjian Kinerja Politeknik Negeri Bali Tahun 2020. 

d. sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan 

sanksi. 
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e. Sebagai  dasar  bagi  pemberi  amanah  untuk  melakukan  monitoring, 

evaluasi dan  supervisi  atas  perkembangan/kemajuan  kinerja  

penerima amanah. 

f. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai Perjanjian 

Kinerja Politeknik Negeri Bali Tahun 2020. 
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Untuk mewujudkan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

institusi, Menteri menerbitkan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 terkait 

dengan pedoman pelaksanaan SAKIP yang wajib diacu oleh setiap 

penyelenggara negara dalam pengelolaan program kerjanya. SAKIP 

adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas dan prosedur yang 

dirancang untuk tujuan peningkatan kinerja suatu institusi. Sebagai 

penyelenggara negara khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan, 

PNB berkomitmen menerapkan sistem akuntabilitas mengacu pada 

pedoman SAKIP tersebut  yang  diawali  dari  penyusunan  program  kerja  

dan  penetapan  kebijakan lembaga.  

Program kerja dan penetapan kebijakan lembaga di PNB diuraikan 

dari RPJP/RIP PNB (2011-2025) dan Renstra PNB tahun 2020-2024. Pada 

Renstra, rencana pengembangan PNB dibagi dalam tiga periode, yaitu : 

Periode I (2010-2014) merupakan periode “Standarisasi Nasional Tri 

Dharma Pendidikan Tinggi” dalam rangka penguatan mutu layanan dan daya 

saing nasional; Periode II (2015-2019) merupakan periode “Standarisasi 

Asia-Pasifik dalam Tri Dharma Pendidikan Tinggi” dalam  rangka  

penguatan  daya  saing  regional  (Asia-Pasifik)  dan  Periode  III  (2020- 

2024)  merupakan  periode  “Internasionalisasi  PNB”  dalam  rangka  

penguatan  daya saing internasional dengan menjadikan sektor pariwisata 

sebagai payung unggulan institusi.   Berikut   disajikan   gambar   alur   

perencanaan   program   dari   penjabaran RPJP/RIP PNB (2011-2025) dan 

Renstra PNB tahun 2020-2024.   

Akuntabilitas    program    disusun    untuk    setiap    tahapan    

mengikuti    prinsip manajemen,  mulai  dari  tahap  :  Perencanaan  
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(Planning);  Pelaksanaan  (Actuating); Pengukuran (Measurement); 

Pelaporan (Reporting); dan Pengendalian (Controlling).  

Perencanaan adalah merupakan tahap awal dalam pelaksanaan 

proses manajemen suatu institusi. Setiap awal tahun anggaran, Politeknik 

Negeri Bali (PNB) selaku institusi Pemerintah di bawah Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyusun perencanaan kerja/program 

sebagai usulan program/kegiatan tahun berikutnya dengan alur 

perencanaan dari atas ke bawah (top to down) terkait kebijakan/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    Tim Perencanaan yang terdiri dari anggota Unit Perencanaan 

bersama-sama Sub Bagian Perencanaan dan SIM. Tim Perencanaan 

ditugaskan oleh Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui 

surat penugasan melaksanakan koordinasi dengan Wakil Direktur (WD) I 

terkait dengan perencanaan kegiatan dan WD II selaku Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) terkait pengelolaan anggaran. Tim Perencanaan dalam 

melaksanakan  tugas   mengkoordinasikan  perencanaanprogram/kegiatan  

mengacu pada dokumen mutu sesuai buku Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Perencanaan yang berlaku di lingkungan PNB.  

Berikut ditampilkan mekanisme perencanaan & monitoring 

pelaksanaan program kerja PNB seperti pada Gambar 2.3. di bawah.  
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Gambar 2.3. Mekanisme Perencanaan & Monitoring Pelaksanaan Program 

PNB sesuai SOP Perencanaan dan SOP Monev 

 

Penyusunan   rencana   kegiatan   di   PNB   menggunakan   

mekanisme   bottom   up, dimulai dari penyusunan rencana kegiatan unit-

unit kerja terbawah setingkat program studi (prodi) yang dikoordinasikan 

oleh Ketua Prodi masing-masing Jurusan. Rencana kegiatan disusun 

mengacu dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) dan diurut sesuai skala 

prioritas kegiatan yang akan diusulkan, dimulai dari kegiatan yang bersifat 

rutin, 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   rencana anggaran belanja (RAB) dan data dukungnya 

yang sudah dibahas pada tingkat unit kerja. KAK/ToR disampaikan ke 

Direktur dengan tembusan Pudir II dan Unit Perencanaan. Selanjutnya, unit-

unit kerja akan meng-input usulan kegiatan (KAK/ToR) pada aplikasi 

internal, yaitu Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIPERA) 
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beserta lampiran. Selanjutnya, Tim Perencanaan yang  dikoordinasikan 

melalui Unit Perencanaan melaksanakan reviu/penelaaah atas usulan 

kegiatan unit- unit kerja terkait     perencanaan     kegiatan.     Sedangkan     

usulan     terkait     anggaraan     akan direviu/ditelaah oleh SPI.  

Berikut disajikan alur perencanaan kegiatan seperti gambar 2.4 di 

bawah dengan konsep “top to down” maupun “bottom up”. Konsep “top to 

down”, di mana Direktur menyampaikan kebijakan dan mendelegasikan 

target kinerja yang harus diacu unit-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 Pembantu Direktur yang 

ada di atasnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Alur Perencanaan Kegiatan di Lingkungan PNB  

Pimpinan PNB mengusulkan beberapa program kerja/kegiatan yang 

sekaligus merupakan kebijakan lembaga untuk direalisasikan pada 
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pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020. Beberapa program 

kerja/kegiatan diusulkan Pimpinan PNB untuk dapat didanai oleh 

pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 

disusun ke dalam suatu dokumen usulan program kerja setiap tahunnya. 

Program kerja/kegiatan  yang  diusulkan  diyakini  dapat  mempercepat  

pencapaian  visi-misi lembaga melalui penetapan pencapaian Renstra 

dengan target per tahun yang jelas.  

Dokumen usulan program kerja setiap tahun dituangkan ke dalam 

dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang sekaligus menjadi dokumen kontrak 

kerja antara Direktur PNB dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dokumen PK tahun 2020 (seperti terlampir) ditetapkan oleh Direktur untuk 

pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020, Dokumen  PK  ini  

merupakaan  acuan  pelaksanaan  kegiatan  bagi  lembaga   untuk 

mewujudkan visi-misi melalui sasaran program kerja yang telah ditetapkan.  

Dalam dokumen PK Tahun 2020 tersebut, ditetapkan 4 (empat) 

sasaran kegiatan PNB antara lain :  

1) Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkunga Ditjen Pendidikan 

Vokasi  

2)    Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi  

3)    Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi  

4)    Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran  

Untuk  dapat  mendukung  tercapainya  keempat  sasaran  kegiatan  

kerja  tersebut, ditetapkan sejumlah 10 (sepuluh) indikator kinerja yang 

direalisasikan selama Tahun 2020. Penetapan indikator kinerja dilakukan 

dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung 

program tersebut. Indikator ini digunakan untuk  mengukur  keberhasilan  

program  sedangkan  keberhasilan  kegiatan  diukur dengan indikator 

luaran.  
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Adapun target kinerja dalam dokumen PK 2020 dengan indikator 

kinerja persasaran adalah seperti ditunjukan pada Tabel. 2.12 di bawah.  

Tabel 2.12. Perjanjian Kinerja (PK) PNB dan Target Tahun 2020 
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Perjanjian Kinerja Politeknik Negeri Bali Tahun 2020 merupakan 

suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja 

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu 

berdasarkan pada sumber daya  yang  dimiliki.  Dokumen  ini  dimanfaatkan 

oleh  setiap  pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan 

mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi 

kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai 

keberhasilan organiasi. Perjanjian Politeknik Negeri Bali Tahun 2020 terdiri 

4 (empat) sasaran  kegiatan  kerja  tersebut, ditetapkan sejumlah 10 

(sepuluh) indikator kinerja yang direalisasikan selama Tahun 2020. 

Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program dan 

kegiatan pada Politeknik Negeri Bali Tahun 2020 yang bersumber dari DIPA 

Politeknik Negeri Bali sebesar Rp. 133.552.834.000,- (Seratus tiga puluh tiga 

miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu 

rupiah)  terdiri dari : 

1. Anggaran untuk Dokungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi Rp. 78.074.969.000,- dan, 

2. Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Rp.55.477.865.000,- 
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