PERNYATAAN TELAH DIREVIU SATUAN
KERJA POLITEKNIK NEGERI BALI TAHUN
ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja satuan kerja Politeknik Negeri Bali untuk
tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi
yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen satuan kerja
Politeknik Negeri Bali.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan
kinerja ini.

Badung, 4 Januari 2021

PRAKATA
en an memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan
g
berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (Lakin) untuk
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 di lingkungan Politeknik Negeri Bali (PNB)
dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja
(PK) tingkat Jurusan/Unit/Bagian/Pusat yang telah ditetapkan.
LAKIN ini disusun oleh Tim Perencanaan PNB yang diberikan tugas sesuai tupoksi
dalam mengkoordinasikan perencanaan maupun pelaksanaan program kerja di
lingkungan PNB agar selaras dengan kebijakan Pemerintah dan visi-misi seperti yang
tertuang dalam rencana strategis (Renstra) PNB periode 2018-2022.
LAKIN ini disusun dengan maksud memberikan informasi kepada pihak-pihak
terkait, baik dalam lingkungan PNB sendiri (internal) maupun eksternal berkenaan
dengan akuntabilitas dan transparansi kinerja PNB. Disamping itu juga, Lakin ini
disusun sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja atas pelaksanaan
program/kegiatan yang telah direalisasikan dari bulan Januari hingga Desember 2020
sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk terus dapat meningkatkan kinerja dan
citra lembaga.
LAKIN ini juga menggambarkan tingkat capaian terhadap target kinerja pada
dokumen PK 2020 yang telah diperjanjikan antara Direktur PNB dengan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan awal Tahun 2020. Hasil evaluasi dan analisisnya
dibandingkan dengan capaian Tahun sebelumnya dan target Renstra 2018-2022,
khususnya pada target Tahun 2020. Untuk selanjutnya, Lakin ini dapat digunakan oleh
Pimpinan sebagai laporan kinerja Tahun 2020 kepada Menteri sebagai wujud
penerapan akuntabilitas kinerja PNB dan transparansi.
Sangat disadari bahwa penyusunan Lakin ini masih jauh dari sempurna, oleh
karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar Lakin
dikemudian hari dapat disusun lebih baik. Semoga Lakin ini bermanfaat bagi semua
pihak serta dapat digunakan sebagai renungan untuk terus dapat meningkatkan kinerja
lembaga secara akuntabel dan transparan. Akhir kata diucapkan terima kasih kepada
para Pimpinan, anggota Tim Perencanaan dan segenap pengelola kegiatan yang telah
ikut berkontribusi dalam penyusunan Lakin ini.
Jimbaran, 31 Desember 2020
Tim Perencanaan PNB
Ketua,

I Gede Iwan Suryadi, SE., MM.
NIP. 198003052008121001

KATA PENGANTAR
uj syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan
rahmat-Nya
i dalam menuntun Tim Penyusun dan segenap sivitas akademika Politeknik
Negeri Bali (PNB) dalam melaksanakan tugasnya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN)
Tahun 2020 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktunya.
LAKIN ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian visi-visi PNB serta sebagai bahan
evaluasi terhadap capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah
direalisasikan selama Tahun 2020. Dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan
untuk terus dapat meningkatkan kinerja dan citra lembaga, disamping untuk
membantu internal PNB melaksanakan self-assesment atas kinerjanya selama ini dan
untuk perbaikan pada masa mendatang.
LAKIN ini merupakan bagian dari upaya PNB dalam rangka penguatan sistem
akuntabilitas kinerja seperti tertuang dalam Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
LAKIN ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai
laporan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 yang telah diperjanjikan
antara Direktur PNB dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Kemendikbud selaku Satker
menyelenggarakan pemerintahan pada bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat sesuai dharma dalam Tridharma Perguruan Tinggi.
Semoga LAKIN ini bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat digunakan sebagai
pijakan untuk terus dapat meningkatkan kinerja lembaga secara efektif, efisien,
akuntabel dan transparan. Akhir kata seiring dengan harapan dapat terwujudnya visi
PNB “Terdepan, Profesional dan Berdayasaing Internasional pada Tahun 2025”, saya
ucapkan terimakasih kepada seluruh civitas akademika PNB yang telah berkinerja baik
selama ini untuk kemajuan PNB.
Jimbaran, 4 januari 2021
Direktur,

I Nyoman Abdi, SE.M.eCom
NIP. 196512211990031003
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada Laporan Kinerja (LAKIN) ini disajikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja
Politeknik Negeri Bali (PNB) untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 sesuai dokumen
Perjanjian Kinerja (PK) 2020. Usulan program/kegiatan seperti tertuang dalam dokumen PK
tersebut merupakan realisasi sebanyak 4 sasaran kegiatan (SK) yang didukung sebanyak 10
indikator kinerja kegiatan (IKK) mengacu pada target Renstra PNB 2018-2022.
A. Dari 4 SK yang dianalisis, SK1, SK2, SK3, dan SK4 rata-rata persentase capaiannya telah
melampaui 100%, target tercapai. Selanjutnya disajikan ringkasan capaian kinerja yang
dianalisis setiap SK per IKK sebagai berikut :
1) Capaian kinerja terhadap SK-1“Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan
Ditjen Pendidikan Vokasi” dapat dikategorikan memuaskan dengan rata-rata persentase
capaian kinerja sebesar 84,55%.
2) Capaian kinerja terhadap SK-2 “Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi” secara
umum sangat baik, rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 94,54%. Dari 2 IKK, 1 IKK
capaiannya telah melampaui target Tahun. Namun IKK 2.2 “Persentase Lulusan S1 dan
D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar Kampus, Meraih
Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional” belum tercapai, maka perlu dicarikan solusinya.
3) Capaian kinerja terhadap SK-3 “Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi” sangat
baik, rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 131,01%.
4) Capaian kinerja terhadap SK-4 “Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran”
secara umum belum optimal dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 64,08%.
Capaian kinerja terhadap indikator Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang
Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (Case Method) atau Pembelajaran
Kelompok Berbasis Proyek (Team-based Project) sebagai Sebagian Bobot Evaluasi belum
memenuhi target, pada Tahun 2020 terealisasi sebanyak 32% orang dari target 35% atau
dengan persentase capaian sekitar 91,42%. Demikian halnya dengan indikator Persentase
Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikat Internasional
yang Diakui Pemerintah tidak memenuhi target 2,5% dan tanpa ada realisasi.
B. Berkenaan dengan evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja anggaran institusi dapat
disampaikan beberapa hal, antara lain :
1) Pada Tahun 2020, PNB mengelola anggaran sebesar Rp. 133.552.834.000,- yang
bersumber dari DIPA, diantaranya : (1) BOPTN sebesar Rp. 4.942.261.000,- atau sebesar
3,70% dari total pagu; (2) RM sebesar Rp. 83.382.333.000,- atau sebesar 62,43% dari total
pagu; dan (3) PNBP sebesar Rp. 45.228.240.000,- atau sebesar 33,87% dari total pagu.
2) Persentase realisasi anggaran yang bersumber dari DIPA per Desember 2020 adalah
sebesar 80,07% dari total anggaran sebesar Rp. 133.552.834.000,- Persentase capaian ini
masih belum optimal dibawah target sebesar 93%.
3) Persentase realisasi anggaran pada 6 (enam) jurusan yang ada cukup bervariasi, dari yang
terendah pada Jurusan Akuntansi sebesar 52,38% hingga yang tertinggi mencapai sebesar
89,29% pada Jurusan Teknik Mesin. Rata-rata persentase realisasi anggaran pada 6
jurusan yang bersumber dari DIPA adalah sebesar 65,56%. Persentase realisasi anggaran
ini relatif lemah, masih di bawah target sebesar 93%.
4) Persentase realisasi anggaran untuk masing-masing Bagian yang ada, yakni BAUK dan
BAAK secara berturut-turut sebesar 89,51% dan 58,83%. Besar capaian ini masih belum
optimal, khususnya BAAK masih di bawah jauh dari target sebesar 93%.
5) Persentase realisasi anggaran untuk 14 Unit rata-rata mencapai 55,32%, yang terendah
pada UPMA hanya mencapai 16,53% dan yang tertinggi hingga 95,10% dicapai oleh Unit
SIM.
6) Persentase realisasi anggaran PSDKU dan PDD yang bersumber dari DIPA kelembagaan
hingga bulan Desember 2020 adalah sebesar 71,60% dari total pagu sebesar Rp.
vii

4.067.230.000,- Persentase realisasi anggaran untuk masing-masing PDD berkisar dari
61,63% hingga 85,71%. Besar capaian realisasi ini belum sesuai dengan target yang
direncanakan.
Jimbaran, 31 Desember 2020
Tim Perencanaan PNB
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada bagian ini menguraikan tentang :
A
B
C
D

Gambaran umum organisasi, memuat sejarah pendirian serta profil umum PNB
Dasar hukum pembentukan organisasi, memuat regulasi Pusat maupun internal
PNB yang melandasi pendirian, tata kelola serta pelaksanaan program/kegiatan
Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi, menampilkan
struktur/bagan organisasi PNB beserta tupoksi masing-masing organ organisasi
Permasalahan utama yang dihadapi PNB, menguraikan permasalahan yang
dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk prioritas pengembangan ke depan

A.

Gambaran Umum Organisasi

Politeknik merupakan satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional khususnya
pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 12 tahun
2012 yang mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan vokasi.
Pendidikan Politeknik membekali lulusannya dengan keterampilan yang didukung dengan
pengetahuan dasar teoritis yang cukup dan sikap disiplin yang tangguh. Pada tahun 1984
pemerintah Indonesia mengembangkan kembali Politeknik di seluruh Indonesia, salah
satunya adalah Politeknik Universitas Udayana.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 tentang Perguruan Tinggi
yang telah direvisi menjadi PP No. 57 tahun 1998, dinyatakan Politeknik seharusnya berdiri
sendiri. Persiapan menjadikan Politeknik mandiri dilakukan sejak tahun 1994, yaitu dengan
mempersiapkan Statuta, pembentukan Senat Politeknik, dan administrasi lainnya.
Politeknik Negeri Bali (PNB) secara resmi dilembagakan pada tanggal 28 April 1997
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
081/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Bali. Peresmian dan penandatanganan
prasasti papan Politeknik Negeri Bali dilakukan tanggal 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 melaksanakan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sering disebut dengan Tri Dharma Perguruan
Tinggi. PNB adalah penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang berfokus pada
pengembangan keilmuan dan keterampilan pada bidang IPTEKS terapan. Sasaran
pendidikan diarahkan pada pembangunan insan cerdas komprehensif dengan
mengutamakan pada pembangunan sumberdaya manusia yang profesional, dengan
memberikan pendidikan berdasarkan kebutuhan pasar dan industri. Dalam menjawab
1

peluang dan tantangan global ini, Politeknik Negeri Bali bertekad memainkan peran
strategis sebagai lembaga yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia yang
menguasai IPTEK, berkompeten, disiplin, beretika dan bertaqwa sebagai satu keunggulan
daya saing. PNB mempunyai cita-cita untuk memperluas dan memeratakan akses pada
pendidikan tinggi, memberikan pelayanan masyarakat, serta menghasilkan lulusan yang
berkualitas. PNB telah berkomitmen untuk terus menerus berupaya meningkatkan kualitas
layanan pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran yang dikembangkan pada
masing-masing Jurusan di lingkungan PNB.
Sampai dengan tahun 2020, PNB mengelola 6 (enam) Jurusan dengan 18 program
studi (Prodi), meliputi 9 Prodi Diploma III, 8 Prodi Diploma IV (Sarjana Terapan) dan 1 Prodi
Magister Terapan.
Tabel 1.1. Jurusan dan Program Studi di PNB
Jurusan

Program Studi

Jurusan Teknik Sipil

1. D III. Teknik Sipil
2. D IV. Manajemen Proyek Konstruksi

Jurusan Teknik Mesin

1. D III. Teknik Mesin
2. D III. Teknik Pendingin dan Tata Udara
3. D IV. Teknologi Rekayasa Utilitas Mekanikal
Pendingin dan Konversi Energi

Jurusan Teknik Elektro

1. D III. Teknik Listrik
2. D III. Manajemen Informasi
3. D IV. Teknik Otomasi
4. D IV. Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Jurusan Akuntansi

1. D III. Akuntansi
2. D IV. Akuntansi Manajerial
3. D IV. Akuntansi Perpajakan

Jurusan Administrasi Niaga

1. D III. Administrasi Bisnis
2. D IV. Manajemen Bisnis Internasional

Jurusan Pariwisata

1. D III. Usaha Perjalanan Wisata
2. D III. Perhotelan
3. D IV. Manajemen Bisnis Pariwisata
4. Magister Terapan Perencanaan Pariwisata

B. Dasar Hukum
Ada beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pembentukan
organisasi seperti tertuang dalam STATUTA Politeknik Negeri Bali dan dasar hukum
penyusunan laporan kinerja, antara lain :
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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 SAKIP
4) Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5) Permendikbud No. 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan
Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
6) Permendikbud No. 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di Kemendikbud.
7) STATUTA Politeknik Negeri Bali ;
8) SK Direktur PNB nomor : 00019/PL8/KP/2020 tentang pembentukan pusat dan unit
pelaksana, Lab bahasa inggris pusat, struktur pengelola dan tugas pokoknya di
lingkungan PNB.

C.
1.

Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Unit Sistem Informasi Manajemen dan Pusat Komputer (SIM & Puskom);
Laboratorium Bahasa Inggris Pusat;
Unit Pelaksana Teknis-Perawatan dan Perbaikan (UPT-PP);
Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA)
Unit Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (UP2AI)
Unit Satuan Pengawas Internal (SPI)
Unit Publikasi dan Penerbitan (UPP)
Lembaga Sertifikasi dan Profesi (LSP)
Unit Layanan dan Pengadaan (ULP)
Unit Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan (UP2KK)
Unit Kerjasama, Pemberdayaan Aset dan Hubungan Internasional (UKPHI)
UPT-Perpustakaan
Unit Perencanaan (UP)
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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 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

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.
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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), 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 kepada Masyarakat (P3M) di
bawah koordinasi WD I. Unit Satuan Pengawas Internal (SPI), Unit Perencanaan (UP), UPTPP (Perawatan Perbaikan), Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) di bawah 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;
b. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik, dan
c. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
5

d.
e.
f.
g.

h.

mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akademik Direktur;
mengawasi penerapan ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada huruf d;
mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi
mangacu pada Standar Nasional Pendidikan;
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;
mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan
otonomi keilmuan;

i.
j.
k.
l.

mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kenerja dosen;
memberi pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan
akademik;
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:
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;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

mantan direktur PNB pada satu periode sebelumnya;
pengusaha;
ketua asosiasi profesi sesuai bidang jurusan;
ketua asosiasi BUMN;
1 (satu) orang alumni; dan/atau
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;
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
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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 :
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.
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 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
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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;
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 tugastugas :
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
9

Bengkel/Laboratorium Bahasa Inggris Pusat adalah unit pelaksana teknis bidang
pengembangan kemampuan
berbahasa inggris
civitas
akademika
yang
bertanggungjawab langsung kepada Direktur, 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 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)
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UPMA adalah unit pelaksana teknis bidang pengelolaan mutu proses dan hasil
(output) pelaksanaan kegiatan akademik yang jawab 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);
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) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arah
pengembangan 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 yang
bertanggungjawab langsung kepada Direktur, pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur
I. UP2AI dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk diantara Dosen di lingkungan
Politeknik Negeri Bali untuk membantu pimpinan menyusun rencana kerja dan
mengkoordinir kegiatan pengembangan dan aktifitas instruksional, yang meliputi tugastugas :
1) Menyusun pedoman, mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan penelusuran
alumni secara periodik
2) Menetapkan dan mengevaluasi standar kurikulum, silabus, SAP dan bahan ajar
(buku ajar/e-book)
3) Mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien berbasis
teknologi informasi (IT)
4) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan metodelogi pengajaran vokasi bagi
dosen
5) Menyusun dan menyosialisasikan pedoman penilaian kemampuan mengajar
dosen
6) Mengkoordinir penyusunan borang akreditasi program studi dan akreditasi
institusi
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arah
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pengembangan kebijakan lembaga
8) Menyusun laporan kinerja tahunan dan dilaporkan kepada Direktur.
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 :
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;
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7)
8)
9)

Membantu mahasiswa untuk meningkatkan kualitas isi dan tampilan majalah
populer ilmiah mahasiswa;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang relevan dan sejalan dengan arah
pengembangan kebijakan lembaga;
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 :
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
4) Mengendalikan pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
5) Menyusun, melaksanakan dan memastikan seluruh dokumen pengadaan
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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)
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
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3) Menyelenggarakan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berbagai
pihak dalam skala nasional, regional dan internasional
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
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 masingmasing 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.
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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
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 seharihari 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.

D. Permasalahan Utama yang Dihadapi PNB
1.

Tantangan Politeknik Negeri Bali ke-depan

Melalui suatu proses pemindaian jaringan (network scanning) Politeknik Negeri Bali
semakin menyadari bahwa kedepan persaingan akan semakin ketat dan terbuka tidak
hanya ditingkat lokal dan nasional akan tetapi sudah merambah ke tingkat Internasional.
Salah satu tantangan yang telah ada di depan mata adalah penerapan hasil Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-20 tahun 2012 yang menyepakati bahwa pada 2015
negara-negara ASEAN akan menerapkan masyarakat ekonomi Asian (MEA) dalam bidang
politik, ekonomi dan sosio kultural. Secara umum setidak- tidaknya terdapat empat hal
penting terkait pelaksanaan MEA 2015. Pertama ASEAN sebagai pasar dan produksi
tunggal. Kedua pembangunan ekonomi bersama. Ketiga pemerataan ekonomi, dan
keempat perkuatan daya saing, termasuk pentingnya pekerja yang kompeten.
MEA yang dimulai awal tahun 2015 tersebut tentu akan memberikan dampak positif
dan negatif bagi negara Indonesia. Dampak positifnya dengan adanya MEA, tentu akan
memacu pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga akan
membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, penduduk Indonesia akan dapat mencari
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pekerjaan di negara ASEAN lainnya dengan aturan yang relatif akan lebih mudah. Adapun
dampak negatif dari MEA, yaitu dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas
tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di
Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang
ketenagakerjaan.
Rendahnya kualitas pekerja Indonesia bila dilihat dari tingkat pendidikan formal ini
jelas sangat mengkhawatirkan. Sebagai sebuah perguruan tinggi yang ada di Indonesia,
PNB perlu mencari terobosan untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensi kerja bagi
lulusannya yang sesuai dengan kebutuhan pasar MEA nantinya. PNB juga perlu
mengembangkan nilai tambah yang dimiliki oleh lulusan sebagai keunggulan bersaing
(competetive advantage) agar dapat berhasil menghadapi MEA. Usaha peningkatan kualitas
lulusan bisa ditempuh dengan upaya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan
akademisi baik nasional maupun regional untuk menetapkan standar kompetensi
profesionalisme.
PNB juga dihadapkan pada tantangan pada daya serap lulusan, dimana selain
persoalan kualitas lambatnya penyerapan tersebut salah satunya disebabkanminimnya
ketersediaan kesempatan kerja. jika lulusan masih saja terkendala untuk berkarir dalam
dunia kerja, maka jalan yang paling tepat adalah adanya upaya untuk merekonstruksi
sistem pembelajaran yang mampu merubah konsep berfikir (mindset) para mahasiswa
dari job seeker menjadi job creator yaitu dengan mengefektifkan kehadiran wirausaha
muda alias entrepreuner. PNB harus mendukung para mahasiswa memiliki kemampuan
agar mampu mandiri dan berinovasi berbasiskan pada ilmu pengetahuan teknologi sebagai
keunggulan bersaingnya melalui pendidikan entrepreneurship atau technopreneurship
untuk menumbuhkan keberanian para lulusan dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
Dengan melihat pada tantangan ke-depan khususnya dalam membangun SDM
berkualitas, Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia seharusnya mampu mencetak lulusanlulusan yang memiliki daya saing global dengan ciri memiliki jiwa entrepreneurship yang
mampu menciptakan peluang usaha dengan produk yang berkualitas. Mampu
bersosialisasi di dunia global dengan minimal penguasaan satu bahasa asing sehingga
secara mandiri dapat membuka peluang yang lebih luas untuk menggali potensi ekonomi.
Untuk hal ini, PNB dituntut mampu membangun jaringan atau networking yang luas,
mampu menguasai teknologi serta mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara
bijak.
Selain itu lulusan Perguruan Tinggi juga memiliki tanggungjawab terhadap
pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan budaya bangsa. Arus globalisasi menghendaki
para lulusan perguruan tinggi mampu menciptakan manusia seutuhnya. Para lulusan
disamping memiliki kemampuan dalam keilmuan dan keterampilan juga harus memiliki
jati diri yang jelas dan kuat sehingga mampu menyaring setiap budaya asing yang masuk.
Perguruan tinggi dapat menjadi benteng dalam mengatasi kemungkinan terjadinya
degradasi nilai dan budaya bangsa. Sistem pendidikan diharapkan dapat
mengembangkan kemampuan adaptif di kalangan mahasiswa dengan menjembatani
sistem pendidikan saat ini menjadikan bagaimana siswa mampu belajar untuk
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menghadapi zamannya.
Pada bidang mutu pendidikan, dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah
Perpres No.8 tahun 2012 dan Permendikbud No. 48 tahun 2014 terkait dengan KKNI dan
SN-PT menjadi hal yang wajib disikapi oleh PNB. Olehkarena itu PNB harus menyiapkan
kurikulum yang mampu menjamin kesetaraan dalam pengakuan lulusan secara nasional
maupun internasional. PNB harus melakukan perubahan-perubahan terhadap kurikulum
dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Perubahan
dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga mengharuskan PNB menata kembali
sistem penjaminan mutunya agar mampu memberikan jaminan terhadap
penyelenggaraan pendidikannya. PNB harus mampu melaksanakan proses pendidikan
yang akuntabel dan transparan bagi masyarakat.
Dari berbagai tantangan yang telah diidentifikasi terhadap perkembangan
pendidikan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di era globalisasi membawa
perubahan dalam paradigma pembangunan pendidikan tinggi secara nasional. Khususnya
bagi Politeknik Negeri Bali, kedepan pengelolaan pendidikan diarahkan pada upaya
pencapaian kualitas global, relevansi kebutuhan lulusan, serta memiliki kemampuan
adaptasi yang tinggi. Olehkarena itu, PNB hendaknya mempersiapkan lulusan agar
memiliki kualitas, siap berkompetisi dan profesional serta memiliki karakter yang unggul.

2. Peluang Politeknik Negeri Bali ke-depan
Globalisasi dan AFTA seperti telah diuraikan sebagai tantangan tidak selamanya
memberikan dampak negatif bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Terdapat
berbagai peluang yang bisa diambil bagi pengembangan kualitas lulusan di masa yang
akan datang. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi
para pencari kerja karena akan tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan
keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka
mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan kemungkinannya tanpa ada hambatan
tertentu. MEA misalnya menjadi kesempatan yang bagus bagi para lulusan perguruan
tinggi untuk mencari pekerjaan terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.
Terbitnya UU No.12 tahun 2012 semakin memperkuat keberadaan Politeknik
sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi. Secara eksplisit Politeknik telah diakui
sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti telah dituangkan
dalam undang-undang. Hadirnya undang-undang ini memberikan peluang bagi
politeknik untuk dapat terus berkembang sehingga mampu sejajar dengan perguruanperguruan tinggi lainnya di Indonesia. Bagi PNB terbitnya undang-undang pendidikan
tinggi ini menjadi motivasi yang sangat kuat untuk memperoleh pengakuan yang setara
dengan PT lainnya di Indonesia.
Secara nasional, pemerintah semakin serius dalam mendukung kemajuan dunia
pendidikan dan penelitian. Pemerintah telah mempersiapkan anggaran pendidikan
sebesar 20% dari APBN. Berbagai regulasi juga telah dikeluarkan pemerintah guna
menunjang ketercapaian daya saing global pendidikan tiggi di Indonesia. Oleh karena
itu, sudah sepatutnya sebuah institusi pendidikan tinggi di Indonesia tergerak untuk
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mempersiapkan diri di dalam mengantisipasi berbagai perkembangan global.
Dalam pengembangan pendidikan, kebijakan pemerintah mengarah pada
peningkatan kuantitas dan kualitas bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Rasio yang
diharapkan antara pendidikan umum dan pendidikan vokasi mencapai pada rasio 50%
: 50%. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar bagi PNB mengembangkan
pendidikan vokasi khusus di daerah pariwisata.
Seiring dengan perkembangan perekonomian global yang cukup pesat, peluang
lainnya yang dimiliki PNB adalah dunia industri lebih membutuhkan tenaga kerja yang
memiliki keterampilan dalam bidang keilmuan khusus, sementara perguruan tinggi
lebih banyak menghasilkan akademisi. Kondisi ini tentu memberikan peluang bagi PNB
untuk dapat dimanfaatkan dengan mengarahkan para lulusannya agar memiliki
kompetensi dengan pengakuan setara Asean maupun internasional.

3. Pemetaan Hasil Analisis Lingkungan Politeknik Negeri Bali
Berdasarkan pada hasil pemetaan lingkungan, berikut ditampilkan matriks
kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki PNB dalam kurun waktu
lima tahun ke depan.
Tabel 1.2. Hasil Analisis Lingkungan PNB
Kekuatan
1) Staf potensial untuk dikembangkan
2) Kualifikasi staf memadai
3) Sistem dan budaya pembelajaran
4) Karakteristik pendidikan relevan dengan
kebutuhan industri

Kelemahan
1) Sistem penerimaan mahasiswa baru,
2) Akses dan pemerataan peminatan prodi
3) Kesetaraan mutu dan pengakuan masih
berstandar lokal
4) Skill dan wawasan sdm masih lokal dalam tridharma PT
5) Sistem penjaminan mutu masih berstandar
nasional
6) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
PBM belum memadai
7) Sumber pendanaan berkelanjutan
8) Sistem informasi manajemen belum memadai
9) Kualitas kerjasama belum opimal

Tantangan
1) Keterampilan dan kompetensi kerja
lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar
MEA
2) PT menghasilkan Lulusan mandiri,
inovatif, adaptif, dan kreatif dengan jiwa
entrepreneurship atau technopreneurship
3) PT menjadi benteng dalam mengatasi
terjadinya degradasi nilai dan budaya
bangsa

Peluang
1) Dukungan anggaran pemerinah (20% APBN
dialokasikan kepada sektor pendidikan)
2) Regulasi pemerintah dalam menunjang
ketercapaian daya saing global
3) Kebutuhan tenaga kerja internasional
berfokus pada keterampilan
4) Animo masyarakat masuk PT Vokasi semakin
Besar

4. Langkah Politeknik Negeri Bali ke-depan
Dalam mewujudkan cita-cita ideal PNB di tahun 2025 menjadi terdepan,
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menghasilkan tenaga kerja profesional dengan daya saing internasional, maka
diperlukan strategi yang digunakan dengan mengatasi kelemahan dan tantangan untuk
mampu memanfaatkan peluang yang ada. Periode 2018-2022 adalah periode lanjutan
yang lebih menekankan kepada peningkatan aspek kualitas semua program kerja yang
sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya dengan mengacu (benchmarking) ke
standar regional Asia, Asia Pasifik, atau regional lainnya. Pada periode ini, prioritas
diberikan kepada upaya “mempertahankan” (to maintain) kualitas yang sudah diraih
dan “meningkatkan” (to enhance) ke level yang lebih luas, yaitu kawasan regional.
Pada usia yang ke-33 ini PNB telah banyak melakukan berbagai upaya, sehingga
banyak pula prestasi yang telah dicapai. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada
beberapa issue strategis yang secara internal harus dicermati yaitu: regulasi dalam
bidang pendidikan tinggi seperti UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, UU
No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
tahun 2014, Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNI, serta klasifikasi Perguruan Tinggi
Sehat. Semua regulasi ini harus direspon positif dan menjadi prioritas dalam
perencanaan dan implementasi program. Namun yang tidak kalah penting adalah
akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan bagi penyediaan layanan yang prima
kepada masyarakat.
Isu tentang penyetaraan mutu dan pengakuan pendidikan tinggi baik nasional,
regional, maupun internasional menjadi tantangan untuk mengembangkan mutu
pendidikan PNB dengan berbasiskan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI). Selain itu upaya untuk membangun daya saing internasional PNB, perlu adanya
langkah-langkah strategis dengan membangun kerjasama internasional dalam tri
dharma dengan perguruan tinggi asing, khususnya dengan perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah tidak
hanya semata-mata menjadi tantangan, namun memberikan peluang yang sangat besar
bagi upaya percepatan internasionalisasi PNB, seperti pengembangan kerjasama dan
afiliasi dalam membangun Joint/Double Degree, Fast Track, Credit Transfer System dan
sebagainya.
Sebagai prasyarat untuk melakukan inovasi menuju pendidikan memiliki daya
saing internasional adalah PNB wajib melakukan penguatan kapasitas kelembagaan
melalui penjaminan mutu berstandar internasional, pengembangan kualitas
sumberdaya manusia bertaraf internasional, layanan pendidikan berstandar
internasional, membangun networking dengan PT internasional, serta tata kelola yang
berstandar internasional. Untuk menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi terdepan,
cara lain yang dapat dilakukan bagi PNB melalui pengembangan program- program
inovatif sesuai dengan karakteristik pendidikan yang dikembangkan dan menggali
nilai-nilai kearifan lokal.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Pada bagian ini menguraikan tentang :
A

Ringkasan Renstra PNB periode 2018-2022, sebagai landasan dalam penyusunan
program kerja ke depan.

B

Perjanjian Kinerja dan Kebijakan PNB 2020, merupakan prioritas kegiatan yang
dieksekusi pada Tahun 2020 serta dievaluasi dan dianalisis terhadap realisasi
kegiatan atau capaian target kinerjanya mengacu sasaran strategis Renstra 20182022.

A.

Ringkasan Renstra PNB 2018 – 2022

1. Latar Belakang
Dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP)
Tahun 2005 – 2025 dijabarkan empat tahap pembangunan pendidikan nasional, yaitu
tahap : peningkatan kapasitas dan modernisasi (2005–2009), penguatan pelayanan
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 (2015–2020) yakni penguatan daya saing
regional, PNB telah menetapkan visi yaitu “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi
Penghasil Lulusan Profesional Berdaya saing Internasional pada Tahun 2025 ”. Visi PNB
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hendaknya menjadi kemauan bersama (political will) dari segenap sivitas akademika
PNB, dan tertanam pada hati dan jiwa setiap insan akademik Politeknik Negeri Bali. Visi
tersebut dibangun sejalan dengan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) PNB
tahun 2011-2025, di mana perencanaan pengembangan PNB dibagi dalam tiga periode.
Periode I (2011-2015), merupakan periode “Standarisasi Nasional Tri Dharma
Pendidikan Tinggi” dalam rangka penguatan mutu layanan dan daya saing nasional.
Periode II (2016-2020), merupakan periode “Standarisasi Asia- Pasifik dalam Tri
Dharma Pendidikan Tinggi” dalam rangka penguatan daya saing regional (Asia-Pasifik).
Periode III (2021-2025), merupakan periode “Internasionalisasi Politeknik Negeri
Bali” dalam rangka penguatan daya saing internasional dengan menjadikan sektor
pariwisata sebagai payung unggulan institusi. Untuk menjamin terwujudnya Visi PNB
2025, Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dirumuskan dalam suatu kerangka
Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2022

Gambar 2.2. Rencana Pengembangan Jangka Panjang PNB
(RPJP) Tahun 2011 – 2025

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian
Dengan mengacu pada berbagai perubahan yang terjadi dalam penglolaan
perguruan tinggi, dan perubahan situasi dan kondisi lingkungan eksternal PNB
selayaknya melakukan pembenahan. Relevansi dalam pengelolaan mengikuti
perkembangan terkini dipandang sangat penting untuk dilakukan. Globalisasi sebagai
sentral point dijadikan sebagai dasar dalam menentukan arah pengembangan PNB
dalam lima tahun ke depan. Olehkarenanya PNB memandang perlu untuk melakukan
penyempurnaan dalam arah pengembangannya. Penyempurnaan arah pengembangan
lima tahun ke depan diawali dengan merumuskan visi dan misi yang sejalan dengan
perkembangan terkini.
2.1. Visi Politeknik Negeri Bali 2025
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Dalam mewujudkan cita-cita ideal Politeknik Negeri Bali (PNB) ditetapkan visi
PNB sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:
“ Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Terdepan Penghasil Lulusan
Profesional Berdaya saing Internasional Pada Tahun 2025 ”
Makna dari pernyataan visi Politeknik Negeri Bali dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1) Terdepan memiliki makna bahwa PNB menjadi institusi pendidikan vokasi
yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan IPTEKS terapan, serta
bercita-cita maju
2) Berdaya saing internasional memiliki makna bahwa lulusan PNB diharapkan
memiliki kompetensi dalam bidang IPTEKS terapan dengan standar mutu asiapasific dalam bidangnya,
3) Profesional memiliki makna bahwa lulusan PNB menjadi insan yang
bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya, memiliki integritas,
karakter dan budaya kerja berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal.
2.2. Misi Politeknik Negeri Bali Tahun 2018-2022
Dari visi yang telah dirumuskan di atas ditetapkan 7 (tujuh) misi PNB sbb ;
1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan dengan standar mutu nasional
dan internasional yang dapat diakses secara merata bagi segenap lapisan
masyarakat serta berkesetaraan genderMenyelenggarakan pendidikan bidang
vokasi yang berkarakter kebangsaan dengan standar mutu nasional dan
regional Asia-Pasifik.
2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan yang menghasilkan SDM
profesional dan berdaya saing internasional yang dilandasi oleh nilainilai
karakter kebangsaan Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang
berlandaskan pada penerapan keilmuan dan teknologi.
3) Melaksanakan penelitian bertaraf nasional, regional, dan internasional pada
bidang keilmuan dan teknologi terapan yang temuannya bermanfaat bagi
pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat Mengembangkan sistem
tata kelola yang inovatif, transparan, dan akuntabel didukung oleh sumbersumber daya yang bertaraf internasional
4) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan keilmuan
dan teknologi terapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
5) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan di kawasan
nasional, regional, dan internasional
6) Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan
transparan yang menjamin peningkatan kualitas dan daya saing institusi
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secara berkelanjutan
7) Mengembangkan kemampuan iptek terapan dan kemampuan inovasi untuk
menjadikan institusi sebagai pusat unggulan teknologi yang berorientasi pada
bidang kepariwisataan
2.3. Tujuan Strategis 2018-2022
Dalam rangka mencapai visi dan misi PNB seperti yang dikemukakan di atas,
maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) sebagai berikut.
1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi segenap lapisan
masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu
2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional, dan berdaya
saing internasional pada bidang ilmu dan teknologi terapan yang menjunjung
tinggi nilai-nilai karakter kebangsaan
3) Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang unggul dan menjadi
rujukan dalam bidang ipteks terapan
4) Menghasilkan karya pengabdian melalui pengembangan inovasi baru
berbasis IPTEKS terapan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri,
produktif, dan sejahtera
5) Memperluas jaringan kerjasama tri dharma dalam mencapai kesetaran mutu
di kawasan nasional, regional, dan internasional
6) Menghasilkan kinerja institusi yang efektif, efisien dan berstandar mutu
internasional untuk menjamin layanan tridharma perguruan tinggi yang
berkualitas dan berkelanjutan
7) Menjadikan institusi PNB sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, serta
pusat riset dan pengembangan inovasi di bidang sektor pariwisata
2.4. Sasaran Strategis 2018-2022
Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 7 (tujuh) sasaran
strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam
kurun waktu 2018-2022. Sasaran strategis tersebut adalah:
1) Meningkatnya kapasistas institusional pada layanan pendidikan yang
terjangkau bagi masyarakat dan berkesetaraan gender dengan standar
mutu baik
2) Terwujudnya lulusan dengan kompetensi yang relevan, berkepribadian,
dan berketerimaan tinggi di pasar kerja nasional, regional, dan
internasional
3) Berkembangnya budaya penelitian dan atmosfir akademik yang kondusif
bagi penciptaan karya ilmiah unggul dan inovatif berbasis ipteks terapan
yang mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional
4) Meningkatnya kinerja lembaga dan sumber daya pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka layanan kepada masyarakat
5) Meningkatnya implementasi kerjasama dalam bidang tri dharma dalam
lingkup nasional, regional, dan internasional
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6) Menguatnya kapasitas manajemen kelembagaan dalam bidang tri dharma,
dan pencitraan lembaga secara nasional dan internasional
7) Terwujudnya institusi sebagai pusat unggulan teknologi bidang pariwisata
sebagai keunggulan daya saing.
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2.5. Program Pengembangan PNB 2018-2022
Program pengembangan disusun dalam rangka mencapai visi dan misi menuju
terdepan sebagai penghasil lulusan profesional dan berdaya saing internasional pada
tahun 2025. Terdapat 12 (dua) belas program pengembangan PNB, meliputi:
1) Penguatan mutu layanan pendidikan
2) Relevansi berkelanjutan
3) Peningkatan kualitas pembinaan kemahasiswaan
4) Penguatan layanan institusi bidang pengabdian masyarakat
5) Penguatan tata kelola sistem informasi
6) Penguatan kerjasama dengan pihak ketiga
7) Optimalisasi fungsi organ kelembagaan
8) Peningkatan inovasi berbasis IPTEK bidang pariwisata
9) Penguatan kompetensi staf manajemen
10) Pengembangan sistem dan inovasi penganggaran
11) Penguatan mutu penelitian
12) Pengembangan budaya inovatif institusi

E.

Perjanjian Kinerja dan Kebijakan PNB Tahun 2020

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 2015-2019. Pada Renstra, rencana
pengembangan PNB dibagi dalam tiga periode, yaitu : Periode I (2011-2015)
merupakan periode “Standarisasi Nasional Tri Dharma Pendidikan Tinggi” dalam
rangka penguatan mutu layanan dan daya saing nasional; Periode II (2016-2020)
merupakan periode “Standarisasi Asia-Pasifik dalam Tri Dharma Pendidikan Tinggi”
dalam rangka penguatan daya saing regional (Asia-Pasifik) dan Periode III (20212025) 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 2018-2022.
Akuntabilitas program disusun untuk setiap tahapan mengikuti prinsip
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manajemen, mulai dari tahap : Perencanaan (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.

Gambar 2.3. Mekanisme Perencanaan & Monitoring Pelaksanaan Program PNB sesuai
SOP Perencanaan dan SOP Monev
Penyusunan rencana kegiatan di PNB menggunakan mekanisme bottom up,
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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)
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
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Pimpinan PNB mengusulkan beberapa program kerja/kegiatan yang sekaligus
merupakan kebijakan lembaga untuk direalisasikan pada 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 lingkungan 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.
Adapun target kinerja dalam dokumen PK 2020 dengan indikator kinerja per
sasaran kegiatan adalah seperti ditunjukan pada Tabel 2.12 di bawah.
Tabel 2.12. Perjanjian Kinerja (PK) PNB dan Target Tahun 2020
Sasaran
(1)

Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja
di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi

Meningkatnya Kualitas Lulusan
Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja

Target

(2)
Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB

(3)
BB

Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 93

93

Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang
Berhasil Mendapatkan Pekerjaan; Melanjutkan
Studi; atau Menjadi Wiraswasta

55
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Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang
Menghabiskan Paling Sedikit 20 (dua puluh)
SKS diluar Kampus, Meraih Prestasi Paling
Rendah Tingkat Nasional
Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridharma
di Kampus Lain; di QS100 Berdasarkan Bidang
Ilmu (QS100 by Subject), Bekerja Sebagai
Praktisi di Dunia Industri, atau Membina
Mahasiswa yang Berhasil Meraih Prestasi
Paling Rendah Tingkat Nasional

Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan
Tinggi

Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan
Pembelajaran

Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi
Akademik S3; Memiliki Sertifikat
Kompetensi/Profesi yang Diakui oleh Industri
dan Dunia Kerja; atau Berasal dari kalangan
Praktisi Profesional, Dunia Industri atau Dunia
Kerja.

10

15

30

Jumlah Luaran Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat yang Berhasil Mendapat
Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh
Masyarakat per Jumlah Dosen

0,1

Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2
yang Melaksanakan Kerjasama dengan Mitra

35

Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang
Menggunakan Metode Pembelajaran
Pemecahan Kasus (Case Method) atau
Pembelajaran Kelompok Berbasis Proyek
(Team-based Project) sebagai Sebagian Bobot
Evaluasi

35

Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2
yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikat
Internasional yang Diakui Pemerintah

2,5
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2020
Pada bagian ini menguraikan tentang :
A

B

Capaian Kinerja PNB Tahun 2020 : (1) mengevaluasi capaian kinerja Tahun
2020 serta membandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target
Renstra Tahun 2020; (2) menguraikan kendala serta solusi; dan (3)
rekomendasi untuk rencana pengembangan program ke depan
Realisasi Anggaran dan Analisisnya, mengevaluasi dan menganalisis serapan
anggaran (DIPA PNB) Tahun 2020 serta permasalahan/solusinya

A.

Capaian Kinerja PNB Tahun 2020

Capaian kinerja adalah merupakan suatu prestasi kerja yang menggambarkan
tingkat pencapaian target yang diperjanjikan. Untuk dapat mengetahui apakah capaian
kinerja telah sesuai target atau sesuai harapan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan
pengukuran kinerja. Salah satu komponen penilaian kinerja instansi Pemerintah selaku
penyelenggara negara seperti diatur pada sistem akuntabilitas kinerja instansi
Pemerintah (SAKIP) adalah pengukuran kinerja.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian
berupa keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau sasaran strategis yang
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja didasarkan
pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen PK, dengan cara
membandingkan realisasi kinerja dengan rencana dan pencapaian target kinerja.
Dalam melaksanakan pengukuran, PNB menggunakan media pengukuran secara
on-line dari kemendikbud, yaitu eKinerja disamping dilakukan secara off-line melalui
pengumpulan data hasil ukur secara langsung ke unit-unit kerja maupun hasil survei ke
pengguna atau stakeholders. Pengukuran kinerja dan pengolahan data dilakukan setiap
semester yang dikoordinasikan melalui Tim Perencanaan PNB.
Adapun mekanisme pengukuran kinerja yang digunakan PNB dalam
memperoleh data maupun informasi adalah mengacu pada SOP Pengukuran Kinerja
sebagai berikut : (1) Unit Perencanaan menyampaikan surat pengumpulan laporan
triwulan, semester dan tahunan ke masing-masing unit kerja dengan lampiran form
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pengukuran kinerja; (2) Unit-unit kerja menyampaikan laporan kegiatan dengan
lampiran 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 eKinerja setiap triwulan; (5) bukti cetak
eKinerja disampaikan ke pimpinan dengan tembusan ke Unit Perencanaan; (6) Tim
Unit Perencanaan melakukan pengolahan data dan menyusun laporan kinerja per
semester dan setiap tahun berupa LAKIP.
Data hasil pengukuran kinerja tersebut dievaluasi dengan cara membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target indikator kinerja yang
telah ditetapkan kemudian dilakukan analisis. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk
mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan
oleh lembaga melalui pelaksanaan kegiatan yang telah direalisasikan oleh unit-unit
kerja di lingkungan PNB. Seberapa besar tingkat capaian kinerja dari target yang telah
ditetapkan. Bagaimana kebijakan selanjutnya bila capaian kinerja telah sesuai dengan
target serta apa upaya yang mesti dilakukan bila ada indikasi capaian kinerja belum
tercapai atau bahkan ada indikasi kegagalan dalam pencapaian target.
Hasil pengukuran kinerja dan analisis yang disajikan dalam laporan kinerja PNB
Tahun 2020 ini adalah merupakan implementasi dari seluruh kegiatan pada dokumen
PK 2020. Usulan kegiatan seperti tertuang dalam dokumen PK tersebut merupakan
realisasi seluruh kegiatan yang terdiri atas 4 sasaran kegiatan (SK) dan 10 indikator
kinerja kegiatan (IKK). Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sesuai dokumen
PK 2020 selanjutnya dibandingkan dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya (Tahun 2019) sebagai base line maupun terhadap target akhir Renstra
Tahun 2020.
Adapun hasil pengukuran kinerja Tahun 2020 adalah seperti disajikan pada Tabel
3.1 sampai Tabel 3.4, berikut analisis capaian per sasaran kegiatam sebagai berikut :
3.1. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 “Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja
di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi”
Dalam upaya meningkatkan tata kelola satker di lingkungan Ditjen Pendidikan
Vokasi (Diksi), maka sasaran kegiatan ini fokus pada peningkatan nilai SAKIP dan kinerja
realisasi anggaran RKA-K/L pada tahun 2020 dengan menetapkan 2 (dua) indikator
kinerja kegiatan (IKK) yaitu; IKK 1.1 Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB dan IKK
1.2 Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 93.
Realisasi tahun 2020 sesuai dengan tabel 3.1 berikut:
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Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1
“Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi”

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)
IKK
1.1

IKK
1.2

Rata-rata
Predikat SAKIP
Satker Minimal
BB
Rata-rata Nilai
Kinerja Anggaran
atas Pelaksanaan
RKA-K/L Satker
Minimal 93

Baseline
(2019)
Target

Capaian PK
2020

Realisasi

%

Targ
et

Realis
asi

BB

BB

-

BB

A

93

78,64

-

93

80,07

Renstra
Tahun
2020
%

Tar
get

-

BB

86,09

93

%

-

86,09

Berdasarkan data hasil pengukuran seperti ditunjukan pada tabel 3.1 di atas, 1
(satu) indikator yaitu IKK 1.2 belum mencapai target. Berikut diuraikan analisis
capaian kinerja per indikator kinerja kegiatan (IKK), permasalahan/kendala yang
dihadapi dan solusi serta rekomendasi pengembangan ke depan.
IKK 1.1. Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB
Pada Renstra 2018-2022 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2020 PNB
menetapkan target predikat SAKIP dengan predikat BB (sangat baik). Realisasi
pencapaian nilai SAKIP tahun 2020 dengan predikat A (memuaskan, memimpin
perubahan, dan sangat akuntabel), sehingga melampaui target yang telah ditetapkan
sebelumnya baik dari target Renstra maupun Perjanjian Kinerja tahun 2020.
IKK 1.2. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker
Minimal 93
Kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L PNB menetapkan target minimal 93
pada Renstra tahun 2018-2022 dan Perjanjian Kinerja 2020, namun realisasi kinerja
anggaran sebesar 80,07 yang baru memenuhi 86,09% dari target. Kinerja anggaran di
tahun 2020 tidak terlepas dari kendala yang dihadapi satker dalam kecepatan alokasi
anggaran akibat pandemi Covid-19. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan
melakukan realokasi anggaran sesuai dengan penggunaan guna pengoptimalkan
kegiatan teknis di masa krisis.

33

3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 “Meningkatnya Kualitas Lulusan
Pendidikan Tinggi”
Dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi, maka PNB menetapkan 2
(dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) yang dapat diukur sesuai dengan perjanjian kinerja
tahun 2020 yaitu; IKK 2.1 Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil
Mendapatkan Pekerjaan; Melanjutkan Studi; atau Menjadi Wiraswasta dan IKK 2.2
Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Sedikit 20 (dua puluh)
SKS diluar Kampus, Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional. Capaian kinerja
sasaran kegiatan 2 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:
Tabel 3.2. Capaian kinerja sasaran kegiatan 2
“Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi”
Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK)
IKK
2.1

IKK
2.2

Persentase Lulusan S1
dan D4/D3/D2 yang
Berhasil
Mendapatkan
Pekerjaan;
Melanjutkan Studi;
atau Menjadi
Wiraswasta
Persentase Lulusan S1
dan D4/D3/D2 yang
Menghabiskan Paling
Sedikit 20 (dua puluh)
SKS diluar Kampus,
Meraih Prestasi Paling
Rendah Tingkat
Nasional

Baseline
(2019)
Target

Reali
sasi

55

60

35

29

Capaian PK 2020

%

Renstra
Tahun
2020

Targ
et

Reali
sasi

%

Tar
get

109

55

60

109,09

80

82,86

10

8

80

35

%

75

22,85

Berdasarkan data hasil pengukuran seperti ditunjukan pada tabel 3.2 terlihat
bahwa 1 (satu) target indikator tersebut belum tercapai sesuai harapan, yaitu IKK 2.2
terkait dengan target persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling
sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar kampus, meraih prestasi paling rendah tingkat
nasional.
Berikut diuraikan analisis capaian kinerja per indikator kinerja kegiatan (IKK),
permasalahan/kendala yang dihadapi dan solusi serta rekomendasi pengembangan ke
depan.
IKK 2.1. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Berhasil Mendapatkan
Pekerjaan; Melanjutkan Studi; atau Menjadi Wiraswasta
Pada akhir Tahun 2020, PNB telah melaksanakan survey terhadap lulusan yang
langsung bekerja. Terealisasi sebanyak 60% dari target 55% Tahun 2020 lulusan telah
bekerja sesuai bidangnya, sehingga target kinerja Tahun 2020 telah tercapai 109,09%.
Capaian Tahun 2020 nyaris sama bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019.
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Namun bila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2020, capaian Tahun 2020
terealisasi sesuai target sebesar 75%.
Untuk itu, ke depan perlu diupayakan adanya uji-uji kompetensi terhadap
mahasiswa dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait, disamping melalui pemberian
softskill sesuai bidangnya masing-masing. Meningkatkan kualitas komunikasi dengan
pihak pengguna (industri) melalui pemberdayaan ikatan alumni di lapangan, serta terus
menerus menigkatkan pencitraan yang baik di masyarakat melalui peningkatan kualitas
sosialisasi dan publikasi.
IKK 2.2. Persentase Lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Sedikit
20 (dua puluh) SKS diluar Kampus, Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat
Nasional
Lulusan D4/D3 PNB yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar
kampus, meraih prestasi paling rendah tingkat nasional pada Tahun 2020 belum
melampaui target. Pada Tahun 2020, PNB memasang target sebanyak 10% mahasiswa
berprestasi seperti dimaksud di atas, terealisasi sebanyak 8% dengan persentase
capaian sekitar 80%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2020, capaian kinerja
2020 hanya 22,85%.
Keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam mencapai target yang telah
ditetapkan, PNB sangat selektif untuk mengirim mahasiswa dalam keikutsertaannya
mengikuti lomba pada tingkat nasional maupun internasional, khususnya yang ke luar
daerah maupun luar negeri. Perlu upaya dan dukungan yang lebih sehingga partisipasi
mahasiswa dapat ditingkatkan. Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) yang menjadi
andalan setiap perguruan tinggi belum dapat dioptimalkan oleh PNB, kegiatan ini masih
belum begitu diminati oleh mahasiswa. Beberapa kendala yang dihadapi PNB antara lain
karena kurang mampunya mahasiswa dalam menuangkan ide kreatifnya dalam sebuah
karya tulis, walaupun telah dilakukan sosialisasi serta pendampingan dalam
penyusunan proposal.
3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 “Meningkatnya Kualitas Dosen
Pendidikan Tinggi”
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3
“Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi”

Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK)
IKK
3.1

Persentase Dosen yang
Berkegiatan Tridharma

Baseline
(2019)

Capaian PK
2020

Renstra
Tahun
2020

Targ
et

Rea
lisa
si

%

Ta
rg
et

Realis
asi

%

Tar
get

%

Bt

Bt

Bt

15

23

153,33

15

153,33
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IKK
3.2

IKK
3.3

di Kampus Lain; di
QS100 Berdasarkan
Bidang Ilmu (QS100 by
Subject), Bekerja
Sebagai Praktisi di
Dunia Industri, atau
Membina Mahasiswa
yang Berhasil Meraih
Prestasi Paling Rendah
Tingkat Nasional
Persentase Dosen Tetap
Berkualifikasi
Akademik S3; Memiliki
Sertifikat
Kompetensi/Profesi
yang Diakui oleh
Industri dan Dunia
Kerja; atau Berasal dari
kalangan Praktisi
Profesional, Dunia
Industri atau Dunia
Kerja
Jumlah Luaran
Penelitian dan
Pengabdian kepada
Masyarakat yang
Berhasil Mendapat
Rekognisi Internasional
atau Diterapkan oleh
Masyarakat per Jumlah
Dosen

0,59

0,83

140,67

1,67

1,11

66,67

30

32,61

108,7

30

108,7

0,10

1,67

167

0,10

167

Berdasarkan data hasil pengukuran seperti ditunjukan pada tabel 3.3 di atas
terlihat 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 diuraikan
analisis capaian kinerja per indikator (IKK), permasalahan/kendala yang dihadapi dan
solusi serta rekomendasi pengembangan ke depan.
IKK 3.1. Persentase Dosen yang Berkegiatan Tridharma di Kampus Lain; di
QS100 Berdasarkan Bidang Ilmu (QS100 by Subject), Bekerja Sebagai
Praktisi di Dunia Industri, atau Membina Mahasiswa yang Berhasil
Meraih Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional
Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain; di QS100 berdasarkan bidang
ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina
mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional pada tahun
2020 telah melampaui target. PNB tahun 2020 memasang target 15% dosen yang
berkegiatan, terealisasi 23% dengan persentase capaian sebesar 153,33%.
IKK 3.2. Persentase Dosen Tetap Berkualifikasi Akademik S3; Memiliki Sertifikat
Kompetensi/Profesi yang Diakui oleh Industri dan Dunia Kerja; atau
Berasal dari kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri atau Dunia
Kerja
Dosen tetap berkualitas akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi
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yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi
profesional, dunia industri atau dunia kerja pada tahun 2020 telah melampaui target.
PNB tahun 2020 memasang target 30% dosen, terealisasi 32,61% dengan persentase
capaian sebesar 108,7%.
IKK 3.3. Jumlah Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang
Berhasil Mendapat Rekognisi Internasional atau Diterapkan oleh
Masyarakat per Jumlah Dosen
Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat
rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen pada tahun
2020 telah melampaui target. PNB tahun 2020 memasang target 0,1% luaran per
jumlah dosen, terealisasi 1,67% dengan persentase capaian sebesar 167%.
3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4 “Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan
Pembelajaran”
Pada perjanjian kinerja 2020, PNB telah menetapkan sasaran kegiatan 4, yaitu
“Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran” yang didukung 3 (tiga) indikator
kinerja kegiatan (IKK) seperti Tabel 3.4 di bawah.

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4
“Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran”

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)
IKK
4.1

IKK
4.2

Persentase
Program Studi
S1 dan
D4/D3/D2 yang
Melaksanakan
Kerjasama
dengan Mitra
Persentase
Mata Kuliah S1
dan D4/D3/D2
yang
Menggunakan
Metode
Pembelajaran
Pemecahan
Kasus (Case
Method) atau

Baseline
(2019)
Target

Reali
sasi

35

35

Bt

Bt

Capaian PK
2020
%

Target

Realis
asi

100

35

35,29

Bt

35

32

Renstra
Tahun
2020
%

100,82

91,42

Target

35

35

%

100,82

91,42
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IKK
4.3

Pembelajaran
Kelompok
Berbasis
Proyek (Teambased Project)
sebagai
Sebagian Bobot
Evaluasi
Persentase
Program Studi
S1 dan
D4/D3/D2
yang Memiliki
Akreditasi
atau Sertifikat
Internasional
yang Diakui
Pemerintah

2,5

0

2,5

0

0

2,5

0

Berdasarkan data hasil pengukuran seperti ditunjukan pada tabel 3.4 di atas
diketahui bahwa pada Tahun 2020, 2 (dua) indikator belum tercapai, yaitu IKK 4.2 dan
IKK 4.3. Berikut diuraikan analisis capaian kinerja per indikator kinerja kegiatan (IKK),
permasalahan/kendala yang dihadapi dan solusi serta rekomendasi pengembangan ke
depan.
IKK 4.1. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Melaksanakan
Kerjasama dengan Mitra
Program studi D4/D3 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra pada tahun
2020 telah melampaui target. PNB tahun 2020 memasang target 35% kerjasama,
terealisasi 35,29% dengan persentase capaian sebesar 100,82%.
IKK 4.2. Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang Menggunakan Metode
Pembelajaran Pemecahan Kasus (Case Method) atau Pembelajaran
Kelompok Berbasis Proyek (Team-based Project) sebagai Sebagian
Bobot Evaluasi.
Mata kuliah D4/D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus
(case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)
sebagai bobot evaluasi pada tahun 2020 belum memenuhi target. PNB tahun 2020
memasang target 35% kerjasama, terealisasi 32% dengan persentase capaian sebesar
91,42%.
IKK 4.3. Persentase Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi
atau Sertifikat Internasional yang Diakui Pemerintah.
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Program studi D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang
diakui pemerintah pada tahun 2020 belum memenuhi target. PNB tahun 2020
memasang target 2,5% kerjasama, terealisasi 0% atau belum ada realisasi.
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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 khususnya
pada realisasi anggaran yang dapat dicapai hingga akhir tahun. Untuk melakukan
evaluasi terhadap pencapaian kinerja PNB pada akhir tahun anggaran 2020, diperlukan
data pendukung dalam periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran
2020. Kegiatan evaluasi terhadap capaian kinerja anggaran pada tahun 2020 dilakukan
dengan kegiatan monitoring/pemantauan pada semua unit kerja di lingkungan PNB.
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan pada bulan Januari 2020
dengan menggunakan data-data pada bagian keuangan dan hasil monitoring Satuan
Pengawas Internal (SPI).
Adapun evaluasi dan analisis terhadap pengelolaan anggaran Institusi maupun
tingkat unit-unit kerja (Jurusan/Unit/Bagian) di lingkungan PNB diuraikan pada bagian
berikut.
1. Sumber Anggaran
Sesuai dengan dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Politeknik
Negeri Bali (PNB) Tahun Anggaran 2020, anggaran pelaksanaan program/kegiatan
bersumber dari DIPA, yaitu :
a) DIPA BOPTN dengan total anggaran sebesar Rp. 4.942.261.000,b) DIPA RM dengan total anggaran sebesar Rp. 83.382.333.000,c) DIPA PNBP dengan total anggaran sebesar Rp. 45.228.240.000,Total anggaran yang dikelola oleh PNB dari kedua sumber DIPA tersebut adalah
sebesar Rp. 133.552.834.000,- (Seratur Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh
Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
2. Realisasi Anggaran
Parameter yang digunakan dalam proses pengukuran kinerja terhadap
pengelolaan anggaran Institusi salah satunya adalah persentase realisasi anggaran yang
dapat dicapai setiap bulannya dalam kurun waktu satu tahun anggaran berjalan. Untuk
Tahun Anggaran 2020 dilakukan monitoring dan evaluasi pencapaian persentase
realisasi anggaran yang bersumber dari dokumen DIPA PNB sebagai sumber
pendanaan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Hasil monitoring dan
evaluasi pengelolaan anggaran dari bulan Januari hingga Desember 2020. Besaran
realisasi anggaran berdasarkan dokumen DIPA adalah sebagai berikut :
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a) Realisasi anggaran bersumber dari DIPA
Sumber pendanaan dalam pengelolaan institusi bersumber dari DIPA Nomor : SP
DIPA – 01.2.401006/2020 dengan total anggaran awal sebesar Rp. 133.552.834.000,yang terdiri dari RM sebesar Rp. 83.382.333.000,- dari PNBP sebesar Rp.
45.228.240.000,- dan BOPTN sebesar Rp.4.942.261.000,-. Besar anggaran ini untuk
mendanai seluruh program dan kegiatan yang ada di 6 (enam) Jurusan, 15 (lima belas)
Unit dan 2 (dua) Bagian yang ada dilingkungan PNB.
Sampai dengan bulan September telah dilakukan revisi DIPA Sekjen pada tanggal
30 Agustus 2020, total anggaran menjadi sebesar Rp. 133.522.834.000,- perubahan ini
terjadi karena adanya penambahan PNBP sebasar Rp. 15.802.252.000,- dimana pagu
anggaran sebelumnya Rp. 112.443.218.000,-

RM;
104.126.846.000;
28%

JUMLAH;
133.552.834.000;
36%

RUTIN; 0; 0%

PNBP;
29.425.988.000
; 8%

BOPTN;
4.942.261.000;
1%

RMP;
83.382.333.000;
23%

REALOKASI/TAMBA
HAN;
15.802.252.000; 4%
RM

RUTIN

BOPTN

RMP

REALOKASI/TAMBAHAN

PNBP

JUMLAH

Gambar 3.12 Kurva Pagu Anggaran Menurut Sumber Dana PNB
pada Pelaksanaan TA 2020
(Sumber : Bagian Keuangan PNB)

Selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2020, total realisasi
anggaran adalah sebesar Rp 106.934.151.000,- Jika dibandingkan dengan total
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anggaran maka realisasi anggaran Politeknik Negeri Bali sampai dengan bulan
Desember 2020 adalah sebesar 80,07%. Adapun rincian realisasi anggaran PNB sampai
dengan akhir bulan Desember 2020 berdasarkan jenis belanja seperti ditunjukan pada
tabel 3.10 berikut ini:
Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja bersumber dari DIPA
Sekjen Periode bulan Januari sampai dengan Akhir Desember 2020
Jenis Belanja

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi
(%)

Belanja Pegawai

68.339.175.000

64.924.271.496

95

Belanja Barang

53.726.976.000

37.357.857.676

69,53

Belanja Modal

11.486.683.000

4.652.022.127

40,50

Jumlah

133.552.834.000

106.934.151.299

80,07

Belanja Pegawai;
68.339.175.000

Jumlah;
133.552.834.000

Belanja Barang;
53.726.976.000
Belanja Modal;
11.486.683.000
Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Jumlah

Gambar 3.13 Kurva Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
terhadap Total pagu DIPA TA 2020
(sumber : Bagian Keuangan PNB)

Dari tabel 3.10 realisasi anggaran di atas dapat dilihat bahwa persentase daya
serap per jenis belanja terhadap total pagu untuk belanja pegawai termasuk gaji sudah
berjalan baik, dengan capaian daya serap sebesar 95%. Sedangkan daya serap yang
belum optimal untuk belanja barang persentase capaiannya sebesar 69,53%, dan untuk
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belanja modal mencapai 40,50%.
Secara keseluruhan persentase realisasi anggaran pada DIPA sebesar 80,07%.
Capaian persentase ini masih di bawah target daya serap bulan Desember sebesar 93%,
penurunan dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 88,59%. Besaran
persentase capaian ini sangat tergantung pada realisasi kegiatan yang terdistribusi
pada semua jurusan, unit dan bagian yang ada dilingkungan PNB
Jenis Belanja

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

Belanja Pegawai

68.339.175.000

64.924.271.496

3.414.903.504

Belanja Barang

53.726.976.000

37.357.857.676

16.369.118.324

Belanja Modal

11.486.683.000

4.652.022.127

6.834.660.873

Jumlah

133.552.834.000

106.934.151.299

26.618.682.701

Tabel 3.11. Daya Serap dan Sisa Anggaran DIPA Terhadap Pagu Menurut Jenis Belanja
pada Pelaksanaan TA 2020
(sumber : Bagian Keuangan PNB)
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Gambar 3.15 Kurva Daya Serap Anggaran DIPA Terhadap Pagu Menurut Jenis Belanja
pada Pelaksanaan TA 2020
(sumber : Bagian Keuangan PNB)
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Gambar 3.16 Kurva S Rencana dan Realisasi Anggaran terhadap Kurva Ideal
DIPA PNB Pelaksanaan TA 2020
(sumber : Bagian Keuangan PNB)

Dari data realisasi anggaran selama periode bulan Januari sampai dengan akhir
Desember 2020, capaian realisasi anggaran masing-masing jurusan, unit dan bagian
dilingkungan PNB adalah sebagai berikut :
(1) Daya serap anggaran Jurusan

% REALISASI ANGGARAN

Persentase realisasi anggaran pada 6 (enam) jurusan yang ada di PNB cukup
bervariasi, terendah pada jurusan Akuntansi sebesar 52,38% hingga yang tertinggi
mencapai sebesar 89,29% pada jurusan Teknik Mesin. Adapun rincian persentase
realisasi anggaran untuk masing-masing jurusan seperti yang ditunjukkan pada gambar
3.17 di bawah ini.
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

89,29%
78,65%
63,05%
54,07%

52,38%

55,94%

1

JURUSAN
TEKNIK SIPIL

TEKNIK MESIN

TEKNIK ELEKTRO

AKUNTANSI

ADM. NIAGA

PARIWISATA

Gambar 3.17. Persentase realisasi daya serap anggaran
Jurusan per 31 Desember 2020
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Dari gambar di atas terlihat dari 6 (enam) jurusan yang ada dilingkungan PNB
presentase realisasi anggaran sampai bulan Desember, ada 3 (tiga) jurusan yang hanya
mencapai serapan dibawah 60% ini cukup rendah bila dibandingkan dengan 3 (tiga)
jurusan lain. Rata-rata persentase realisasi anggaran yang bersumber dari DIPA Sekjen
untuk pelaksanaan program/kegiatan pada 6 (enam) jurusan adalah sebesar 65,56%.
Besar realisasi ini sudah cukup baik walaupun belum mencapai maksimal sesuai yang
direncanakan oleh masing-masing jurusan, hal ini disebabkan oleh 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
c. Realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena kendala
teknis.
• Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dijalankan karena pandemi Covid-19.
Hal ini semua mempengaruhi besar realisasi anggaran yang mampu dicapai oleh
masing-masing jurusan dan institusi.
(2) Daya serap anggaran Bagian

% REALISASI ANGGARAN

Dari struktur organisasi, PNB mempunyai 2 bagian yaitu Bagian Administrasi
Umum dan Keuangan (BAUK) dan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
(BAAK). Besar persentase realisasi anggaran untuk masing-masing bagian BAUK dan
BAAK secara berturut-turut adalah sebesar 89,51% dan 58,83% seperti yang
ditunjukkan pada gambar 3.18 di bawah. Rata-rata capaian realisasi anggaran untuk
kedua bagian ini adalah sebesar 74,17%.

100,00%

89,51%

80,00%

58,83%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

BAGIAN
BAUK

BAAK

Gambar 31.18. Persentase realisasi daya serap anggaran BAUK dan BAAK
per 31 Desember 2020
(sumber : Bagian Keuangan PNB)
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(3) Daya serap anggaran Unit
Di lingkungan PNB terdapat 16 unit yang menjalankan kebijakan pimpinan pada
bidang akademik, keuangan, kemahasiswaan dan kerjasama. Selama periode bulan
Januari sampai dengan Desember 2020 capaian persentase realisasi anggaran dari
masing-masing unit seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.19 di bawah ini.
% REALISASI ANGGARAN
P3G; 50,40%
BPH SENAT; 25,19%
UP; 51,99%
LSP; 50,27%
UKPBJ; 85,93%
SPI; 20,97%
SIM; 95,10%

1

PUBLIKASI; 56,59%
PKPAHI; 32,38%

PERPUSTAKAAN;
84,45%

UPMA; 16,53%

UPT-PP; 75,15%
UP2KK; 40,87%
P3M; 80,62%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%
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60,00%
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80,00%

90,00%

100,00%

Gambar 3.19 Persentase realisasi daya serap anggaran
setiap Unit per 31 Desember 2020
(sumber : Bagian Keuangan PNB)

Dari 15 unit yang ada seperti ditunjukkan pada gambar 3.19 di atas, 9 unit kerja
yang mempunyai capaian realisasi anggarannya di bawah 60%, sebanyak 2 unit di
bawah 80% dan sisanya 4 unit capaiannya di atas 80%. Secara umum capaian realisasi
anggaran dari semua unit kurang baik, 50% lebih dari jumlah unit hanya mampu
mencapai prosentase realisasi anggaran di dibawah 60%. Rata-rata persentase realisasi
anggaran dari semua unit sebesar 55,32. Untuk itu masih harus terus ditingkatkan
karena masih ada 9 unit yang belum bisa mencapai realisasi yang maksimal. Hal ini
disebabkan karena beberapa hal yaitu :
• Kegiatan tidak dapat terlaksana dengan optimal akibat pembatasan pandemi Covid19.
• Kegiatan yang tidak dijalankan karena digabung dengan kegiatan lain yang hampir
sejenis.
• Sisa anggaran dari proses pengadaan barang dan jasa karena adanya efisiensi pagu.
• Sisa anggaran karena proses pengadaan barang tidak terlaksana karena kendala
dokumen barang dan HPS yang tidak siap.
• Sisa anggaran karena kegiatan perawatan dan perbaikan dilakukan sesuai dengan
kebutuhan.
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• Kegiatan yang terlambat dilakukan karena kesibukan penanggung jawab kegiatan.
• Sisa anggaran dari belanja perjalanan
• Adanya anggaran yang direncanakan di unit tetapi tidak dimanfaatkan oleh jurusan.
Berikut disajikan gambar kurva persentase daya serap anggaran pada
Jurusan/Unit/Bagian/Pusat di lingkungan PNB per 31 Desember 2020
% REALISASI ANGGARAN
UPMA; 16,53%
SPI; 20,97%
BPH SENAT; 25,19%
PKPAHI; 32,38%
UP2KK; 40,87%
LSP; 50,27%
P3G; 50,40%
UP; 51,99%
AKUNTANSI; 52,38%
TEKNIK SIPIL; 54,07%
PARIWISATA; 55,94%
PUBLIKASI; 56,59%
BAAK; 58,83%
ADM. NIAGA; 63,05%
LAB. BAHASA; 63,30%
UPT-PP; 75,15%
TEKNIK ELEKTRO; 78,65%
P3M; 80,62%
PERPUSTAKAAN; 84,45%
UKPBJ; 85,93%
TEKNIK MESIN; 89,29%
BAUK; 89,51%
SIM; 95,10%
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Gambar 3.20. Persentase daya serap anggaran terhadap Pagu
Jurusan/Unit/Bagian/Pusat per 31 Desember 2020
(sumber : Bagian Keuangan PNB)

b) Realisasi anggaran bersumber dari DIPA Kelembagaan
Sesuai dengan dokumen DIPA Kelembagaan No. 042.03.2.401321/2020, total
pagu anggaran PNB untuk TA 2020 adalah sebesar Rp. 4.067.230.000,- dengan sumber
dana berupa rupiah murni (RM). Anggaran yang bersumber dari DIPA kelembagaan ini
diperuntukan untuk menjalankan program PDD (Pendidikan Di luar Domisili) dan
Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU), di mana sampai saat ini PNB ditugaskan
sebagai pembina 2 (dua) PDD, yaitu : PDD Lombok Barat dan PDD Selayar dan 2 (dua)
PSDKU, yaitu: PSDKU Gianyar dan PSDKU Jembrana.
Total realisasi anggaran untuk 4 (empat) PDD/PSDKU seperti ditunjukkan pada
Tabel 3.12 di bawah adalah sebesar Rp. 2.912.310.652,- atau sebesar 72,60% terhadap
total pagu sebesar Rp. 4.067.230.000,- Besaran capaian realisasi ini belum sesuai
dengan target yang direncanakan, karena adanya sisa anggaran dari belanja perjalanan
serta sisa anggaran yang disebabkan perencanaan program dan kegiatan yang kurang
cermat serta dapak pandemi Covid-19 selama tahun 2020.
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Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Terhadap Pagu per PDD/PSDKU Tahun 2020
TOTAL PAGU
NO

JURUSAN/BAGIAN/
UNIT

Rp

REALISASI
%

Rp

%

1

PSDKU GIANYAR

1.095.200.000

100

719.843.765

65,73

2

PSDKU JEMBRANA

1.226.000.000

100

755.564.000

61,63

3

PDD LOMBOK BARAT

888.160.000

100

701.636.000

79,00

4

PDD KAB. SELAYAR

857.870.000

100

735.266.887

85,71

TOTAL

4.067.230.000

100

2.912.310.652

71,60

23%
29%
PSDKU GIANYAR
PSDKU JEMBRANA
PDD LOMBOK BARAT
21%

PDD SELAYAR

27%

Gambar 3.21. Persentase realisasi daya serap anggaran program PDD
terhadap total Pagu per 31 Desember 2020
(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 kinerja
serta realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020.

B

Saran Pengembangan, menyampaikan beberapa masukan terkait peningkatan
kinerja dan rencana pengembangan program/kegiatan PNB ke depan.

A.

Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya terkait
dengan capaian kinerja kegiatan dan akuntabilitas kinerja anggaran, maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1) Hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian target PK Tahun 2020 setiap Sasaran
Kegiatan per IKK adalah sebagai berikut : Capaian kinerja terhadap SK1“Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi” dapat
dikategorikan memuaskan dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 84,55%.
2) Capaian kinerja terhadap SK-2 “Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi” secara
umum sangat baik, rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 94,54%. Dari 2 IKK, 1 IKK
capaiannya telah melampaui target Tahun. Namun IKK 2.2 “Persentase Lulusan S1 dan
D4/D3/D2 yang Menghabiskan Paling Sedikit 20 (dua puluh) SKS diluar Kampus, Meraih
Prestasi Paling Rendah Tingkat Nasional” belum tercapai, maka perlu dicarikan solusinya.
3) Capaian kinerja terhadap SK-3 “Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi” sangat
baik, rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 131,01%.
4) Capaian kinerja terhadap SK-4 “Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran”
secara umum belum optimal dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 64,08%.
Capaian kinerja terhadap indikator Persentase Mata Kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang
Menggunakan Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus (Case Method) atau Pembelajaran
Kelompok Berbasis Proyek (Team-based Project) sebagai Sebagian Bobot Evaluasi belum
memenuhi target, pada Tahun 2020 terealisasi sebanyak 32% orang dari target 35% atau
dengan persentase capaian sekitar 91,42%. Demikian halnya dengan indikator Persentase
Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang Memiliki Akreditasi atau Sertifikat Internasional
yang Diakui Pemerintah tidak memenuhi target 2,5% dan tanpa ada realisasi.

Berkenaan dengan evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja anggaran institusi
seperti yang telah diuraikan pada Bab III dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :
(1) Persentase realisasi anggaran yang bersumber dari DIPA per Desember 2020
adalah sebesar 80,07 % dari total anggaran sebesar Rp. 133.552.834.000,persentase capaian ini masih belum optimal.
(2) Persentase realisasi anggaran pada 6 (enam) jurusan yang ada cukup
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bervariasi, dari yang terendah pada Jurusan Akuntansi sebesar 52,38% hingga
yang tertinggi mencapai sebesar 89,29% pada jurusan Teknik Mesin. Rata-rata
persentase realisasi anggaran pada 6 jurusan yang bersumber dari DIPA adalah
sebesar 65,56%.
(3) Persentase realisasi anggaran untuk masing-masing bagian yang ada, yakni
BAUK dan BAAK secara berturut-turut sebesar 89,51% dan 65,56%. Rata- rata
capaian realisasi anggaran untuk kedua bagian ini adalah sebesar 74,17%, nilai
rata-rata ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya
mencapai 90,24%.
(4) Persentase realisasi anggaran untuk 14 Unit rata-rata mencapai 55,32%, yang
terendah pada UPMA hanya mencapai 16,53% dan yang tertinggi hingga
95,10% dicapai oleh Unit SIM. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu,
capaian Tahun 2020 lebih rendah sebesar 1,09%.
(5) Persentase realisasi anggaran PSDKU dan PDD yang bersumber dari DIPA
kelembagaan hingga bulan Desember 2020 adalah sebesar 71,60% dari total
pagu sebesar Rp. 4.067.230.000,-. Persentase realisasi anggaran untuk masingmasing PDD berkisar dari 61,63% hingga 85,71%. Besar capaian realisasi ini
belum sesuai dengan target yang direncanakan, karena adanya sisa anggaran
dari belanja perjalanan serta sisa anggaran yang disebabkan perencanaan
program dan kegiatan yang kurang cermat.
(6) Beberapa hal yang diindikasikan sebagai faktor penyebab kurang maksimalnya
capaian persentase realisasi anggaran dari DIPA PNB lebih bersifat teknis
termasuk kendala pelaksanaan dampak pandemi Covid-19 tahun 2020.
Langkah antisipatif yang sudah dilakukan yaitu : melakukan penjadwalan ulang
(rescheduling) untuk pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang tertunda, surat
edaran dari Pimpinan untuk segera mengeksekusi kegiatan yang semestinya
sudah dilaksanakan serta meningkatkan koordinasi pengelola unit-unit kerja di
lingkungan PNB yang disampaikan setiap rapat pimpinan (Rapim).
2.

Mengacu pada hasil kegiatan monitoring terhadap capaian kinerja anggaran
Institusi sampai dengan bulan Desember 2020, maka dapat disampaikan beberapa
hal sebagai berikut :
(1) Pada tahap perencanaan, usulan kegiatan belum direncanakan dengan cermat
khususnya pada rancangan kegiatan sehingga besar anggaran yang diperlukan
untuk melaksanakan kegiatan tersebut cenderung tidak sesuai sehingga pada
saat kegiatan dilaksanakan (eksekusi) terjadilah sisa anggaran.

(2) Perlu ditingkatkan koordinasi dan kontrol yang lebih baik lagi antara kepala
bagian, ketua jurusan dan ketua unit terhadap penanggung jawab kegiatan di
bagian, jurusan dan unit agar proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan
sesuai dengan yang direncanakan.
(3) Perlu ditingkatkan teknis kerja pelaksanaan anggaran pada masa krisis atau
pandemi seperti Covid-19 agar kegiatan kerja dapat berjalan dengan baik.
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B.

Saran Pengembangan

Untuk menyikapi kondisi seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya,
maka ke depannya perlu diupayakan adanya sikap yang lebih nyata (konkrit), lebih
intensif dan bersinergi dengan langkah-langkah sebagai berikut :
(1)

Setiap unit kerja yang ada disarankan untuk membuat perencanaan
program/kegiatan yang proporsional, relevan, ekonomis dan akuntabel dengan
target yang jelas.

(2)

Setiap usulan kegiatan agar dapat berkontribusi secara maksimal dan nyata
terhadap capaian tujuan dan capaian sasaran strategis seperti tertuang dalam
Renstra 2018-2022.

(3)

Untuk dapat merealisasikan butir 2, maka unit-unit kerja disarankan untuk
menyusun rencana operasional (Renop) maupun rencana kinerja tahunan (RKT)
beserta rencana kinerja anggarannya (RKA).

(4)

Dengan adanya Permendikbud terkait pengelolaan SAKIP yang menekankan pada
“kinerja berbasis outcome”, maka disarankan untuk mengevaluasi kembali
indikator-indikator pada Renstra 2018-2020 beserta target capaiannya.

(5)

Untuk maksud butir 4 dan 5 maka sudah semestinya Renstra 2018-2022 ditinjau
kembali, menyesuaikan target kinerja yang telah tercapai dengan target
pencapaian visi-misi pada Tahun 2025.

(6)

Untuk maksud butir 6, maka sebaiknya memprioritaskan program/kegiatan ke
depan yang berlandaskan pada profesionalisme dan berdaya saing internasional.

(7)

Meningkatkan kinerja sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan
pengelolaan anggaran agar sesuai antara jadwal perencanaan yang telah
ditetapkan dengan realisasi kegiatan, dan tetap mengedepankan mutu :proses,
hasil (output) dan outcome kegiatan.

(8)

Mengidentifikasi dan meminimalkan resiko dengan melakukan inspeksi
(observasi, visitasi maupun asistensi) secara langsung ke unit-unit kerja terhadap
setiap pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan anggaran yang berpotensi
merugikan semua pihak.

(9)

Melakukan monitoring, evaluasi dan analisis daya serap anggaran serta kinerja
institusi secara berkala sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.

(10) Mewujudkan komitmen bersama yang telah ditetapkan untuk melaksanakan
kegiatan dan pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel serta konsisten
dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku melalui peningkatan sistem
pelaporan kegiatan dengan lampiran data dukung/dokumen hasil kegiatan.
(11) Untuk maksud butir 11 terkait pelaporan kegiatan, maka disarankan untuk
memaksimalkan manajemen sistem pengarsipan/dokumen untuk memudahkan
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pencarian data/informasi pada saat dibutuhkan.
(12) Mengembangkan sistem yang dapat menjamin pengelolaan sumber daya secara
terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis
IT (information technologi) dengan memaksimalkan kinerja unit terkait.
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REALISASI/CAPAIAN KINERJA OUTPUT
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REALISASI/CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
POLITEKNIK NEGERI BALI TA. 2020

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
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.
2.
3.
Mengingat

Bahwa untuk dapat mengetahui capaian kinerja pelaksanaan kegiatan lembaga, maka perlu
dilakukan kegiatan penyusun laporan kinerja;
Bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti dimaksud butir 1 (satu) di atas perlu dibentuk
tim pelaksana kegiatan;
Bahwa untuk keperluan tersebut perlu mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan ;

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tabun 2014;
Peraturan Presiden nomo 15 tahun 2015;
Peraturan Menristek dan Dikti nomor 16 tahun 2015;
Keputusan Mendiknas Nomor 127/0/2002;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 190/MPK.A4/KP/2014.
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1.
2.

Mengangkat tim pelaksana kegiatan di lingkungan Politeknik Negeri Bali dengan daftar nama dan jabatan
seperti yang namanya tercantum pada Lampiran keputusan ini;
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,

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

Arsiparis

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

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

NAMA

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

