Kata Pengantar
uji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya,
penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 Politeknik Negeri Ambon Tahun 2021 telah dapat
diselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja ini merupakan bentuk perytanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan
kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata Kelola Pendidikan vokasi yang berkualitas,
efisien, efektif, transparan dan akuntabel
Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya
sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Politeknik Negeri Ambon Tahun 2021.
Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2021 telah menetapkan 3 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja. Secara
umum Politeknik Negeri Ambon masih dalam proses merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja.
Meskipun terdapat beberapa capaian keberhasilan, namun terdapat permasalahan yang perlu diantisipasi pada
saat merealisasikan target kinerja sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Permasalahan tersebut diantaranya
Penyesuaian Renstra Kemdikbud, Perubahan Nomenklatur dan OTK Organisasi dari Kemenristekdikti ke
Kemendikbud, penetapan IKU Politeknik. Akan tetapi, dengan dukungan dan keterlibatan seluruh civitas
akademika, permasalahan yang dihadapi tersebut dapat didapatkan solusinya untuk dilakukan perbaikan dalam
merealisasikan target kinerja dalam waktu yang tersisa.
Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan
Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi
perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta
peningkatan kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2021.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan
Kinerja Tahun 2021 Politeknik Negeri Ambon
Ambon, 31 Januari 2022
Direktur

Dady Mairuhu ST.MM
NIP. 196602261995121002
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Capaian Kinerja
Sasaran Kunerja
S.1 Meningkatnya kualitas
lulusan poendidikan tinggi

[S.2] Meningkatnya kualitas
dosen Pendidikan tinggi

[S.3]
Meningkatnya
kualitas kurikulum dan
pembelajaran

[S.4] Meningkatnya tata
Kelola
satuan
kerja
dilingkungan
Ditjen
Pendidikan Vokasi

2021

IKK
IKU.1.1 Presentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; menalanjutkan study; atau
menjadi wiraswasta
IKU 1.2 Presentase lulusan s1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus; atau
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
IKU. 2.1 Presentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu
(QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi didunia industri, atau membinah mahasiswa yang berhasil
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalm 5 tahun terakhir
IKU.2,2 Presentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui
oleh industry dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industry, atau dunia kerja
IKU.2.3. jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi
internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen
IKU.3.1 presentase program study S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan Kerjasama dengan mitra
IKU.3.2 presentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan
kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai bobot
evaluasi
IKU.3.3. presentase program study S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akredetasi atau sertifikat internasional
yang diakui pemerintah
IKU.4.1 rata – rata prdikat SAKIP satker minimal BB
IKU.4.2 rata – rata Nilai kerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93
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A. Gambaran Umum
B. Dasar Hukium
C. Tugas Pokok dan fungsi
D. Isu – isu Strategis/Permasalahan Utama

A.

Gambaran Umum

Awal berdirinya Politeknik Negeri Ambon
Politeknik Universitas Pattimura adalah merupakan salah satu dari 11 Politeknik proyek tahap II.
Politeknik ini merupakan cikal bakal Politeknik Negeri Ambon yang dikenal saat ini. Keberadaan
Politeknik Universitas Pattimura, disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0211/U/1982 tertanggal 26 Juni 1982. Pada saat itu, Politeknik ini menawarkan
program Diploma II (D2) pada 3 (tiga) jurusan yakni Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Mesin dan
Jurusan Teknik Listrik, yang kemudian tanggal 12 Juni 1998, dengan SK Kemendikbud no
128/O/1998, Politeknik Universitas Pattimura berubah menjadi Politeknik Negeri Ambon (Polnam)

Implementasi Renstra Polnam 2021 - 2025
Rencana Strategis Politeknik Negeri Ambon tahun 2021 – 2024 masih terus dilakukan penyesuaian
sesuai dengan arah kebijakan Kemendikbudristekdikti yang tertuang dalam (9) tujuan strategis
dengan 23 sasaran strategis, yang disajikan dalam laporan kinerja berdasarkan (3) sasaran strategis
yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Politeknik Negeri Ambon dengan Direktur
Jenderal Pendidikan Vokasi dalam rangka menjawab tantangan RPJM dan visi misi Presiden guna
mewujudkan amanat UUD 1945.

Polnam 2021
Jumlah ASN Polnam tahun 2021

Peg Non PNS 101 org

Dosen 235 org

Tendik 152 org
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Selanjutnya pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang – kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) serta anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional.
Tambahan pada pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah memajukan Iptek dengan menjunjung
tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia.
Dengan Rencana Strategis Politeknik Negeri Ambon tahun 2021 – 2025 h terus dilakukan penyesuaian
sesuai dengan arah kebijakan Kemendikbudristekdikti yang tertuang dalam (9) tujuan startegis dengan 23
sasaran strategis, yang kali disajikan laporan kinerja berdasarkan (3) sasaran strategis yang tertuang
dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Politeknik Negeri Ambon dengan Direktur Jenderal Pendidikan
Vokasi dalam rangka menjawab tatangan RPJM dan visi misi Presiden guna mewujudkan amanat UUD
1945.
Politeknik Universitas Pattimura adalah merupakan salah satu dari 11 Politeknik proyek tahap II.
Politeknik ini merupakan cikal bakal Politeknik Negeri Ambon yang dikenal saat ini. Keberadaan Politeknik
Universitas Pattimura, disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0211/U/1982 tertanggal 26 Juni 1982. Pada saat itu, Politeknik ini menawarkan program Diploma II (D2)
pada 3 (tiga) jurusan yakni Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Mesin dan Jurusan Teknik Listrik.
Adapun tanggal 12 Juni 1998 merupakan salah satu catatan sejarah baru, bagi Politeknik Universitas
Pattimura. Diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 128/O/1998,
menandai perubahan nama Politeknik Universitas Pattimura menjadi Politeknik Negeri Ambon, atau yang
disingkat saat ini sebagai Polnam.
Gambar 1.1 Wilayah Polnam
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Keputusan ini menandai berdirinya Politeknik Negeri Ambon sebagai sebuah institusi pendidikan
vokasi yang mandiri. Hal lain yang juga merupakan sebuah tonggak sejarah Polnam yaitu, pada tahun yang
sama (1998) juga terjadi peningkatan status penyelenggaraan program dari program pendidikan Diploma
II menjadi Diploma III, serta penambahan 2 jurusan baru yaitu Jurusan Administrasi Bisnis dan Jurusan
Akuntansi. Keputusan perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi RI Nomor 254/Dikti/Kep/1998.
Sejalan dengan pemulihan proses belajar mengajar pasca konflik Maluku tahun 1999, maka secara
bertahap dilakukan proses pengadaan dan perbaikan aset yang dimiliki sejak tahun 2001 sampai dengan
2004. Untuk menampung dan memberdayakan peralatan yang ada, maka periode itu muncul bengkelbengkel alternatif Mardika, Belakang Soya. Pada tahun 2005, seiring dengan selesainya rehabilitasi
gedung-gedung yang ada, maka aktifitas kampus secara normal kemudian kembali dilakukan pada lokasi
saat ini di Kampus Wailela. Kondisi ini berlangsung sampai saat ini.
Seiring dengan perkembangan tuntutan pasar tenaga kerja, Polnam berupaya untuk meningkatkan
status program pendidikan yang ditawarkan. Upaya ini akhirnya menghasilkan dua program studi baru
yakni program Diploma IV Administrasi Bisnis Terapan pada tanggal 10 September 2014 dan Diploma IV
Teknik Informatika pada tanggal 17 Oktober 2014. Pembukaan program diploma IV ini berlanjut ke tahun
2015 melalui pembukaan program studi Manajemen Proyek Konstruksi dan program studi Teknik
Konstruksi Jalan dan Jembatan.
Polnam juga menerima penugasan untuk menyelenggarakan Pendidikan Diluar Domisili (PDD) di
Banda Neira dan Masohi. Pembukaan program studi diluar domisili dilakukan pada 31 Maret 2015 melalui
SK Nomor 143/M/KP/IV/2015. Izin penyelenggaraan Program Studi Diluar Domisili pada Politeknik Negeri
Ambon, diwujudkan melalui pembukaan prodi Manajemen Sumberdaya Perairan, prodi Budidaya
Perairan yang diselenggarakan di Banda Neira. Kemudian Izin penyelenggaraan Program Studi Diluar
Domisili pada Politeknik negeri Ambon melalui pembukaan Prodi Akuntansi Sektor Publik, Prodi Teknik
Informatika, Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, dan
Prodi Pariwisata.
Pembukaan program studi terus berlanjut hingga tahun 2018, Polnam telah memiliki 20 program
studi yang terdiri dari 5 prodi Diploma III dan 15 prodi Diploma IV.
Hal lain yang tidak kalah menarik sebagai bagian dari sejarah Politeknik Negeri Ambon, adalah
diberikannya kepercayaan pada Politeknik Negeri Ambon untuk mengembangkan Lembaga Sertifkasi
Profesi (LSP) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan pengembangan Pusat Unggulan Teknologi
(PUT).
Melalui rintisan prograsm pembiyaan Polytechnic Education Development Project (PEDP) dibentuk
sesuai Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon No 46/PL13/KL/2015. Pada tahun 2017 LSP P1
Politeknik Negeri Ambon terlisensi oleh BNSP sesuai Surat Keputusan No 0096/BNSP/I/2017. Bidang
keahlian dalam skema sertifikasi yang diuji dalam proses sertifikasi kompetensi meliputi Standar
kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) pada bidang keahlian teknik mesin, sipil, listrik, administrasi bisnis, dan
akuntansi. Adapun Pusat Unggulan Teknologi telah dirintis oleh proyek PEDP dengan mempersiapkan
sarana fisik dan sumber daya manusia yang berlokasi di Passo.
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Sejalan dengan perkembangan Politeknik Negeri Ambon sampai dengan tahun 2021, telah mengalami
peningkatan kualitas dan kauntitas Sumber Daya Manusia, sebagai penunjang peningkatan pendidkan di
Indonesia terutama di Provinsi Maluku, yang sebaran SDM pada Politeknik Negeri Ambon (Polnam) dapat
di jabarkan sebagai berikut :
Hingga akhir tahun 2021, jumlah dosen Polnam yang berstatus PNS sejumlah 235 orang dengan
jabatan fungsional “Lektor Kepala” sebanyak 52 orang (%) turun 1 tahun 2021 karena 1 orang dosen purna
tugas, 1 orang dosen meninggal dunia “Lektor” sebanyak 137 orang, “Asisten Ahli” sebanyak 46 orang.
Sedangkan dosen yang masih sebagai “Tenaga Pengajar” sebanyak 1 orang dari jumlah dosen Polnam dan
honorer = 6 orang. Detail komposisi masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.1

Jabatan Akademik
No

Pendidikan
Guru Besar

1

2

Lektor Kepala

3

Lektor

4

Asisten

5

Tenaga
Pengajar

6

Total

7

8

1

S3

0

3

17

0

0

20

2

S2

0

49

120

46

1

216

3

S1

0

0

0

0

0

0

4

D4

0

0

0

0

0

0

Tabel 1. 1 Jumlah dosen berdasarkan pendidikan dan jabatan fungsional
Dari jumlah seluruh dosen baik yang PNS maupun Honorer, sedangkan terdapat 0 orang dosen alih
status menjadi Tendik, dan 1 orang purna tugas dan 2 orang meninggal dunia. Dosen yang studi lanjut S3
sebanyak 6 orang. Detail informasi dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Jumlah dosen yang sedang studi lanjut
Stu

dy Lanjut

No

Jenis Kelamin

S2

S3

1

2

3

4

5

1

Laki – Laki

0

4

4

2

Perempuan

0

2

2

Total

Hingga akhir tahun 2021, jumlah tenaga kependidikan (Tendik) Polnam adalah sebanyak 253 orang
dengan komposisi ASN Polnam sebanyak 152 orang dan Honorer 101 orang. Berdasarkan
jenjang pendidikannya, tenaga kependidikan ASN yang memiliki ijazah SD-SMP sebanyak 1 orang,
SLA-D1 sebanyak 27 orang, D2-D3 sebanyak 48 orang, D4-S1 sebanyak 71 orang, dan yang memiliki
ijazah S2 sebanyak 12 orang. Detail komposisi masing-masing bagian dapat dilihat pada Tabel 1.3.
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Tabel 1. 3 Jumlah Tendik berdasarkan jenjang pendidikannya
Tingkat Pendidkan
No

Jenis Kelamin
Perempuan

Laki – Laki
Jumlah

SD – SMP

SLA – D1

0

7

1
1

D2 – D3

Total

D4 – S1

S2

15

26

8

56

18

29

45

4

103

25

44

71

12

152

Dari sebanyak 56 orang yang mempunyai jabatan fungsional tertentu (PLP, Arsiparis, Analis
Kepegawaian, Analis Anggaran, Analis Pegelolaan Keuangan APBN dan Pengembang Teknologi
Pembelajaran), tenaga kependidikan yang mempunyai jabatan fungsional “Madya” sebanyak 2 orang,
“Muda” sebanyal 32 orang, sebanyak “Penyelia” sebanyak 9 orang, jabatan fungsional “Pertama”
sebanyak 2 orang, dan jabatan fungsional “Lanjutan” sebanyak 11 orang. Detail informasinya disajikan
pada Tabel 1.4.
Tabel 1. 4 Jumlah Tendik berdasarkan jabatan fungsional
Jabatan Fungsional
No

Jenis
Fungsional

1

Jumlah

Madya

Muda

Penyelia

Pertama

Lanjutan

Pelaksana

Pengembangan
Teknologi
Pembelajaran

1

1

0

0

0

0

2

2

Analis
Pengelolaan
Keuangan
APBN

1

1

0

0

0

0

2

3

Analis
Anggaran

0

1

0

0

0

0

1

4

Analis
Kepegawaian

0

1

0

0

0

0

1

5

Arsiparis

0

1

0

1

0

0

2

6

Pranata
Laboratorium
Pendidikan
(PLP)

0

27

9

2

11

0

49
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Penyusunan Laporan Kinerja Tengah Tahun 2021 Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
berdasar pada:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit

Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 - 2024.

10. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2021-2024.
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C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknilogi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ambon mempunyai Tugas :
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan
jika memenuhi syarat, dapat melakukan pendidikan profesi, yang dalam melaksanakan tugas tersebut,

Politeknik Negeri Ambon mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi
b. Pelaksanaan penelitian
c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi

Guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka diperlukan
pengembangan dan penerapan sistim pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,
berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, setiap instansi pemerintahan Negara diwajibkan mempertanggung-jawabkan
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan
suatu perencanaan sinegjik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, yang dituangkan dalam
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Struktur Organisasi Politeknik Negeri Ambon didasarkan pada Organisasi dan Tata Kerja Politeknik
Negeri Ambon sesuai Permenristekdikti nomor : 29 tahun 2015 tertanggal 10 September 2015, maka
Politeknik Negeri Ambon memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
1. Senat
2. Direktur
3. Satuan Pengawas Internal
4. Dewan Penyantun
5. Unsur Pimpinan :
- Direktur
- Wakil Direktur Bidang Akademik
- Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
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- Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
6. Unsur Pelaksana Administrasi
- Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan o Kasubbag

Akademik dan Kemahasiswaan o Kasubbag Perencanaan
- Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan o Kasubbag Tata Usaha o Kasubbag Hukum

dan Kepegawaian o Kasubbag Keuangan

7.

8.

Unsur Pelaksana Akademis
a.

Jurusan

b.

Sekretaris Jurusan

c.

Ketua Program Studi

d.

Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

e.

Kelompok Jabatan Fungsional Dosen

Unsur Pusat
1.
2.

9.

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu

Unit Pelaksata Teknis
a.

UPT Perpustakaan

b.

UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

c.

UPT Bahasa

d.

UPT Perbaikan dan Perawatan
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Gambar : 1.2 Struktur Otganisasi Polnam

9|Laporan Kinerja Polnam 2021

D.

Isu – isu Strategis

Tahun 2021, sesuai dengan Renstra 2021 – 2024 arah kebijakan bidang Vokasi khususnya
tingkat Politeknik yaitu :
-

Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kerjasama industri

-

Penguatan pendidikan tinggi berkualitas

Menjadi dua isu penting yang menjadi arah kebijakan program khususnya pada Politeknik, isu
ini telah di amanatkan dalam renstra dan menjadi sasaran kegiatan kemudian di tuangkan dalam
perjajian kinerja 2021
Juga tidak lepas dari dua isu penting, terdapat juga isu dari eksternal atau keadaan yang juga
mempengaruhi kinerja Polnam di tahun 2021, yaitu :
-

Wabah Pendemi Corona Virus (Covod-19) yang telah masuk ke-Indonesia dan oleh
pemerintah telah dinyatakan sebagai pandemik

-

Tata kelola belum sepenuhnya berjalan dengan optimal sebagai akibat dari impasing atau
penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional

-

Masih belum membuminya penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Perubahan fundamental ini mengakibatkan perubahan kebijakan dari tingkat Kementerian
sampai ke Politeknik Negeri Ambon, dengan berubahnya Rencana Strategi, arah kebijakan program,
sasaran dan indikator kinerja, juga keterbatasan waktu dalam menyesuaiakan perubahan tersebut,
sehingga isu – isu stategis juga berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan target kinerja Pemerintah
berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Nasional.
Polteknik Negeri Ambon sebagai bagian dari Pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan tugas
dan fungsinya telah melakukan adaptasi untuk dapat menagtasi tantangan ini juga menjadikan isu
utama dalam merancang arah kebijakan yang termuat dalam rencana stategi 2021 – 2024 Politeknik
Negri Ambon.
Dalam melaksanakan pergram kegiatan untuk menjawab tantangan yeng menjadi isu-isu serta
permasalahan utama, Polnam secara umum pelaksanaan seluruh program kegiatan di Polnam
melalui sumber pendanaan DIPA oleah APBN dengan program :
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A. Visi, Misi dan Tujuan Strategis
B. Perjanjan Kinerja

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
4261.994

Layanan Perkantoran

Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi
4466.001

Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)

4466.004

Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN Vokasi)

4466.006

Sarana Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi)

4467.002

Penelitian (BOPTN Vokasi)

4467.003

Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU Vokasi)

4467.004

Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)

4467.RAA.002

Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU Vokasi)

4467.SBA.001

Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)

4261.001

Gaji dan Tunjangan

4261.002

Operasional dan Pemeliharaan Kantor
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Untuk mendukung Visi
Kemendikbudristekdikti dan Visi Polnam
ditetapkan misi

MISI

Menyelenggarakan Pendidikan vokasi
yang berkualitas, berdaya saing dan
adaptif terhadap perkembangan
teknologi informaasi dan komunikasi

01

Melaksanakan penelitian terapan yang
futuristik dan mendukung pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kesejahteraan masyarakat

02

Melaksanakan karya pengabdian kepada
masyarakat yang bermanfaat bagi
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat

03

Menyelenggarakan sistim manajemen
yang baik dan akuntabel

04

Mengembangkan jejaring Kerjasama dengan
para pemangku kepentingan untuk
menghasilkan aktivitas produktif bagi
pengembangan institusi masyarakat dan
industri
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05

Tujuan Strategis

T1

T2

Meningkatnya
jumlah lulusan
yang
memperoleh
pekerjaan dan
berwira usaha

Terwujudnya
Pendidikan
yang
berkualitas
dan
berstandar
industri
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T3

T4

Meningkatnya
kualitas
penelitian dan
pengabdian
kepada
masyarakat

Menguatnya
tata Kelola,
reformasi
birokrasi dan
sistim
penfendalian
dan
pengawasan

Perjanjian Kinerja
10000
8000
6000
4000
2000
0

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7

Sasaran Kunerja
S.1 Meningkatnya kualitas
lulusan poendidikan tinggi

[S.2] Meningkatnya kualitas
dosen Pendidikan tinggi

[S.3] Meningkatnya kualitas
kurikulum dan pembelajaran

[S.4] Meningkatnya tata
Kelola satuan kerja
dilingkungan Ditjen
Pendidikan Vokasi

IKK

Terget
PK

IKU.1.1 Presentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; menalanjutkan study;
atau menjadi wiraswasta

55.00

IKU 1.2 Presentase lulusan s1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus; atau
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
IKU. 2.1 Presentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu
(QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi didunia industri, atau membinah mahasiswa yang berhasil
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalm 5 tahun terakhir
IKU.2,2 Presentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang
diakui oleh industry dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industry, atau
dunia kerja
IKU.2.3. jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi
internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen
IKU.3.1 presentase program study S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan Kerjasama dengan mitra
IKU.3.2 presentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan
kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai bobot
evaluasi
IKU.3.3. presentase program study S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akredetasi atau sertifikat internasional
yang diakui pemerintah
IKU.4.1 rata – rata prdikat SAKIP satker minimal BB
IKU.4.2 rata – rata Nilai kerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

10.00
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15.00

30.00

0.10
35.00
35.00

2.50
BB
93.5

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran

Presentae lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil,
mendapat pekerjaan; melanjutkan study atau
menjadi wiraswata
Ukuran keberhasilan Pendidikan vokasi yang
dijalankan Politeknik Negeri Ambon, salah satunya adalah
dengan daya serap disunia pekerjaan, malanjutkan study
atau menjadi wiraswasta dalam kurun waktu ±1 tahun
setelah kelulusan, yang berbanding dengan dengan jumlah
lulusan selama satu tahun.data ini diperoleh dari hasil
tracer study yang di komparasikan dengan jumlah lulusan
yang terdata di Politeknik Negeri Ambon
Dengan katagori lulusan Polnam yang bekerja adalah
lulusan yang dapat di tracer dalam kegiatan tracer study
selama tahun 2021, yaitu lulusan yang sednag dalam
proses mendapatkan pekerjaan, berwirausaha dengan
modal sendiri atau atas inisiatif sendiri mendirikan suatu
usaha yang dikelola sendiri dalam skala usaha kecil atau UMKM, juga lulusan yang sedang dlam proses
melanjutkan study S1 untuk lulusan D3.
Capaian IKU 1.1 tahun 2021 adalah 55% sedangkan yang ditargetkan adalah 55%, capaian ini secara parsial
dicapai dalam 4 (empat) triwulan yaitu TW 2% dari target 0%; TW 2 capai 7% dari target 0%; TW 3 capai
15% dari 8% target, dan TW 4 capai 55% dari target 55%, capain 2021 ini real dicapai setiap triwulan yang
mengalami peningkatan capaian dan strategi pelakasanan dari capaian IKI 1,1 di tahun 2020, dengan
berberapa strategi untuk mengregulasikan tantangan atau hambatan dalam pencapaian target kinerja IKU
1.1

Capaian TW 1 s.d TW 4
60
40
20
0
TW 1

TW 2
Target

TW 3
Capaian
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Column1

TW 4

Kegiatan
Kegiatan untuk dapat mengimplemntasikan capaian kinerja tersebut, yaitu :
1. Pelaksanaan tracer study, dengan dibentuknya panitia pelaksana tracer study Polnam 2021, yang
pelaksnaannya secara langsung yaitu dengan kunjungan langsung ke kabupaten kota yang ada di
provinsi Maluku, kemudian dilanjutkan dengan pelacakan alumni pada bulan Agustus dengan
menggunakan basic data lulusan
Polnam, yang mendapat sambutan
cukup baik dan sangat antusias oleh
para alumni yang ada di Kabupaten
Kota pada Provinsi Maluku, mengingat
maluku
merupakan
Provinsi
Kepulauan
sehingga
kunjangan
langsung yang dilaksanakan oleh
panitia pelaksana Tracer Study sangat
disambut baik
2. Pelaksanaan program wirausaha
mahasiswa, merupakan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka menyiapkan mahasiswa Polnam
untuk dapat beriwirausaha saat lulus, sehingga program ini di fokuskan ke mahasiswa semester
IV dan VI

Hambatan
Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut :
1. Pandemi covid-19 yang terjadi dan belum juga selesai meyebabkan tidak maksimalnya pelaksanan
kegiatan tracer study dan pelaksnaan Program Mahasiswa Wirausha tahun 2021, sehingga hasil
yang telah ditargetkan tidak makasimal dicapai
2. Pelakasana kegiatan tracer study dan Program Mahasiswa Wirausaha masih menunggu proses
revisi anggaran sebagai akibat dari adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19
3. Fasilitas sarana prasarana yang masih jauh dari harapan, yaitu pelaksanaan tracer study selain
kunjungan langsung, panitia pelaksana juga telah membuat aplikasi online tracer study polnam
www.tracerstudy-polnam.com akan tetapi terbatasnya jaringan internet sehingga untik
menjangkau alumni di Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Maluku masih sangat minim
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Strategi
Strategi ke depan yang dapat dilakukan agar target indicator kinerja dapat tercapai, antara lain :
1. Penyesuaian kegiatan dengan model online, kontak langsung dengan PIC tim tracer study yang
ada di Kabupaten Kota dalam Provinsi Maluku
2. Memaksimalkan media sosial untuk dapat ,menjangkau alumni juga peningktan kapasitas web
alumni
3. Bekoordinasi dengan pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi dalam daya sera[ alumni
Polnam
4. Mengembangkan Kerjasama mitra dengan dunia usaha dan starup di Indonesia untuk dapat
memebikaan kontribusi transfer ilmu kepada mahasiswa dan calon lulusan polnam

Presentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan
paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih
prestasi paling rendah tingkat nasional

Tahun 2021 Polnam telah mewisudakan sejumlah 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) lulusan mahasiswa
program D3 dan Program D4, yang tersebar pada 9 Program Studi antara lain :
D3 TEKNIK SIPIL

60

D3 TEKNIK MESIN

117

D3 TEKNIK LISTRIK

54

D3 ADM.BISNIS

37

D3 AKUNTANSI

132

D4 TEKNIK INFORMATIKA 132
D4 TKJJ

31

D4 MPK

72

773 Wisudawan

D4 ADM.BISNIS TERAPAN 138

Dalam proses mahasiswa sampai kepada tahapan akhir studi, Polnam melaksanakan magang bagi
mahasiswa program D4 dan PKL bagi mahasiswa Program D3, pelaksnaan kegiatanini adalah untuk bisa
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menjawab capaian kinerja ada indicator yang
tertuang direnstra ataupun pada Perjanjian
Kinerja Dirrektur Polnam, pencapaian kinerja
dengan indicator tersebut juga dilaksanakan
kegiatan – kegiatan kemahasiswaan tingkat
nasional dimana Polnam juga turut terlibat dan
berpartisipasi aktif diantaranya; kegiatan
Olimpiade Akuntansi Vokasi dan Seminar Nasional
Akuntansi Vokasi dimana Polnam sebagai tuan
rumah;
lomba
Busines
Administration
Competition; lomba The 8th National
Polytechnic English Olympics (NPEO) dalam format Dummy Rounds; realisasi capain kinerja ini juga
secara parsial atau real tercapai dalam 4 (empat) triwulan, yaitu TW 1 target 0% dicapai 2%; TW 2 target
0% dicapai 6%; TW 3 target 2% dicapai 8% dan TW 4 target 10% dicapai 10%
Capaian setiap triwulan ini memiliki kendala dan tantangan yang sesuai dengan fakta pada Polnam
sepanjang pelaksanaan kegiatan di tahun 2021

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut :
1. Magang, pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan semester genap T.A 2020/2021 yang
mestinga dilaksnakan sesuai dengan tujuan magang itu
sendiri yaitu minimal 6 (enam) bulan, dilaksanakan untuk
mahasiswa program D4 yaitu prodi Administrasi Bisnis
Terapan, prodi Teknik Produksi Migas dengan total
jumlah mahasiswa yang dikutkan adalah 109 orang
mahasiswa
yang
tersebar di beberapa
instasi
pemerintah
ataupun swasta; yang
kemudian program magang ini dilanjutkan untuk pelaksanaan di
semester ganjil T.A 2021/2022 untuk prodi Teknik Konstruksi
Jalan dan Jembatan; prodi Manajemen Proyek Konstruksi dan
prodi Teknik Rekayasa Kelistrikan Migas yang berlokasi di 39
Lokasi pada instansi pemerintah dan swasta, selain itu juga
Polnam mendaftarkan 93 (Sembilan puluh tiga) orang
mahasiswa untuk Program Magang dan Studi Independen
Bersertifikat
(MSIB)
yang
dilaksanakan
oleh
Kemendikbudristekdikti tahun 2021
2. Kegiatan kemahsiswaan; Olimpiade Akuntasi Vokasi, merupakan kegiatan Olimpiade bagi
mahasiswa Akuntansi Vokasi se-Indonesia yang diikuti seluruh Politeknik di Indonesia yang mana
Polnam sebagai tuan rumah kegiatan ini juga dilaksanakan bersamaan dengan seminar nasional
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akuntansi vokasi; lomba Busines Administration Competition diikuti oleh selutuh mahasiswa
Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik se-Indonesia dimana Polnam meraih juara III umum,
berlangsung di Pontianak Kalimantan Barat; mahasiswa Polnam juga terlibat dalam kegiatan
lomba The 8th National Polytechnic English Olympics (NPEO) dalam format Dummy Rounds;

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain;
1. Pelaksanaan magang masih terkendala dengan maslah koordinasi pada pihak – pihak eksternal
dan waktu pelaksaanan yang terbatas sehingga penetuan tempat magang bagi mahasiswa Polnam
belum mendapat kepastian, juga terkendala pandemi covid-19 sehingga pelaksaan kegiatan
masih terhabat di masalah waktu
2. Terkendala dalam mengikuti lomba kegiatan kemahasiswaan tingkat nasional. Persiapan yang
masih minim, minat mahasiswa masih kurang.
3. Masih kurangnya sarana prasarana sehingga mahasiswa dalam mempersiapkan diri dalam
perlombaan masih, juga akibat pandemi sehingga terkendala persiapan untuk mengikuti lomba

Strategi yang dilakukan agar target indicator dapat tercapai anatara lain :
1.
2.
3.
4.

Mempersiapkan mahasiswa Polnam untuk terlibat dalam program MISB
Merencanakan dan menganggarkan lomba – lomba kegiatan mahasiiswa di kampus Polnam
Meningkatakan Kerjasama dengan industri berskala nasional
Merencanakan anggaran untuk tahun selanjutnya khususnya kegiatan magang pada industri
multinasional
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Presentase 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 dalam 5 (lima) tahun terakhir
Untuk indikator 2.1 ditargetkan 15% dengan capaian untuk tahun 2021 TW 1 capaian masih 1%,
TW 2 capaian 3%, TW3 capaian 5% dan capaian 15% dengan jumlah dosen yang melaksanakan Tridharma
selama tahun 2021 berdasarkan surat tugas yang diberikan.
TW I

TW II

TW III

TW IV

Target

Target

Target

Target

0%
Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

Proses awal
dilakukan

Data awal
dosen yang
melakukan
tridharma

Data dosen
yg
melakukan
pendamping
an

Dosen yg
melkukan
tridharma &
pendamping
an

1%

3%

5%

15%

pelaksanaan tridharma berdasarakan kompetensi dosen yang bersangkutan, juga menjadi bagian
tindaklanjut kerjasama Polnam dengan pihak – pihak eksternal, dalam periode juli s.d oktober 2021
berjumlah 12 (dua belas) surat tugas yang diberikan, 2 (dua) orang dosen adalah dosen bergelar S3 yang
berdasarkan kompetensinya melaksanakan tridharma di SMK dan industri kecil otomotif dan Lembaga
pemerintah
Pendampingan kepada mahasiswa dalam mengikuti lomba kegiatan mahasiswa tingkat nasional,
diantaranya Lomaba Debat Bahasa Inggris, Lomaba BAC dan Lomba OAV, serta Seminar Akuntansi Vokasi
Nasional
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 2020, pelaksanaan tridharma masih berfokus kepada
pengabdian kepada masyarakat saja akan tetapi capaian target 2021 mengalami perubahan yaitu tingkat
partisipasi dan ketjasama Polnam dengan pihak eksternal dalam rangka pelaksanaan tridharma.
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Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut :
1. Pendampingan SMK PK dan SMK Maritim Muhamadyah Halamhera Timur Maluku Utara, yaitu
pendampingan untuk penyusunan metode pembelajaran vokasi tangkat SMK oleh 4 (empat)
orang dosen Polnam
2. Pendampingan bagi mahasiswa untuk kegiatan lomba tingkat nasional

Kendala yang dialami dalam proses pencapaian kinerja, yaitu :
1. Masih kurangnya minat dosen untuk melakukan tridharma di luar kampus, selain daripada
mendapat undangan atau permintaan dari pihak – pihak luar
2. Terkendala dalam pelaksanaan oleh karena pandemi Covid-19 sehingga membatasi pelaksanaan
tridharma
3. Letak gografis provinsi Maluku yang kepulauan menjadi kendala dan tatangan tersendiri yang juga
dibarengi dengan adanya pandemi menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan tridharma

Strategi yang dilakukan dalam mencapai target kinerja adalah :
1. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak – pihak eksternal di tingkat Nasional ataupun
Internasional
2. Menugaskan lagi lebih banyak Dosen untuk melaksanakan Tridharma
3. Mengadakan sertifikasi kompetensi dosen, sehingga minat melaksanakan tridharma meningkat
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Presentase dosen tetap berkualifikasi
akademik
S3;
memiliki
sertifikat
kompetensi/profesi yang diakui oleh industri
dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi, professional,
dunia industri atau dunia kerja
Jumlah dosen Polnam yang berkualifikasi akademik S3 sebanyak 20 (dua puluh) oaring dengan
bidang ilmu yang berbeda, dan untuk kompetensi 1 (satu) orang dosen, jumlah ini masih jau berbeda dari
target ideal yang diharapkan dapat meningkat di tahun 2021, capain kinerja pada indicator ini masih terus
di pacu untuk dapat mencapai target yang diinginkan pada Renstra Polnam 2021 – 2024, untuk mencapai
kinerja ini berbagai regulasi diterapkan diantaranya dengan memberdayakan Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) Polnam untuk melakukan uji komptensi dosen dengan skema - sekma yang di laksanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam renagka pencapain target kinerja, yaitu :
1. Menugaskan dosen yang memilki komptensi profesi untuk dapat menerpakan komptensinya di
instansi pemerintah yang membutuhkan
2. Program uji kelayakan profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polnam untuk memebrikan
uji kelayakan komptensi profesi nagi dosen Polnam dengan skema kegiatan yang sesuai dengan
kebutuhan
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka kerjsama dengan industri

Kendala yang dihadapi atau ditemui saat proses mencapai target kinerja yang diharapkan, adalah
sen=bagai berikut :
1. Minat dosen untuk ,meningkatkan komptensi akademik ataupun profesi minim sekali
2. Fasilitas untuk uji komptensi profesi di Polnam dan didaerah masih sangat jauh dari yang
diharapkan
3. Biaya dan anggaran sering menjadi keluhan dari dosen untuk terus dapat meningkatkan
kompetensi akademik ataupun komptensi profesi
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Strategi yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja, antara lain :
1. Memberi tugas dosen untuk mengikuti uji komptensi baikm yang dilaksanakan oleh LSP Polnam
ataupun Lembaga Sertifikasi yang terakredetasi
2. Mendorang minat dosen untuk meningkatkan komptensi akademik yaitu dengan mempercepat
atau mempermudah proses pengurusan administrasi bagi dosen Polnam yang akan melanjutkan
study S3
3. Membangun Kerjasama dengan industri

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

Tahun 2021 Polnam menganggarkan pada PNBP penielitian sebesar Rp.803.852.000,- dengan
pengaggran pada kegiatan penelitian dan peneltian unggulan, dan pelaksanaan penelitian tahun 2021,
untuk kegiatan pengabdian kepada masysrakat dianggarkan pada PNBP 2021 Polnam sebesar
Rp.400.000.000,- berdasarkan skema dan proposal usulan yang dituangkan dalan rencana kerja Pusat
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Polnam
Skema pelaksanaan penelitian yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.

Skema PDP : 5 (lima) Judul
Skema Penelitian Terapan : 5 (lima) judul
Skema Penelitian Desa Binaan : 5 (lima) judul
Skema Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam : 5 (lima) judul
Skema Unit Penelitian Unggulan Polnam

Skema Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu :
1. Pengabdian terapan : 15 (lima belas) Judul
2. Pengabdian Desa Binaan : 5 (lima) Desa
Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengambil zona atau wilayah Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat adalah pada wilayah Provinsi Maluku, dan mengarah pada kebutuhan dan
persoalan/fenomena yang sedang terjadi di masyarakat
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Tahun 2021 Polnam melalui P3M mebiayai para dosen dan PLP (Pranata Laboratorim Pendidikan)
dalam melakukan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan tujuan untuk dapat menjawab capaian
target yang termuat di Resntra Polnam, dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Seleksi Proposal Penelitian, yang dimulai dari seleksi administrasi dengan jumlah pengajuan 28
(dua puluh delapan) judul, yang berhasil lolos Desk Evaluasi berjumlah 26 (dua puluh enam) Judul,
yang dilanjutkan tahapan seminar Judul Penelitian, dan didapatkan 25 (dua puluh lima) judul yang
dilanjutkan untuk pembiyaan melalui PNBP yang tercantum dalam Dipa 2021 Polnam
2. Seleksi Proposal Pengabdian Masyarakat, yang dimulai dari seleksi administrasi dengan jumlah
pengajuan 25 (dua puluh lima) judul, yang berhasil lolos Desk Evaluasi sampai seminar proposal
berjumlah 20 (dua puluh) dilanjutkan untuk pembiyaan melalui PNBP yang tercantum dalam Dipa
2021 Polnam
3. Kefiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, bagi
proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berhasil lolos wajib mengikuti kegiatan
monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh P3M Polnam, yang bertujan untuk mengetahui
perkembangan proses kerja yang dilakukan oleh pengusul

Kendala yang dihadapi atau ditemui saat proses mencapai target kinerja yang diharapkan, adalah sebagai
berikut :
1. Minat dosen untuk mengajukan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat yang berskala
Internasional atau mendapat rekognisi Internasional, masih minim
2. Tantangan penelitian dan pengabdian yang berbasis terapan masih kuran yang diusulkan,
dikarenakan pemahaman peneleti dan pengusul proposal belum sepenuhnya berubah sejalan
dengan taget kinerja yang di tetapkan

Strategi yang dilakukan untuk mendapat capaian kinerja pada target, yaitu :
1. Melakukan Sosialisasi oleh P3M tentan Penelitian dan Pengabdian yang berskala Internasional
2. Menyusun rencana kerja yang lebih mendukung capaian kinerja dari Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat
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Presentase Program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjsama
dengan mitra
Sejak berdirinya Polnam telah membangun Kerjasama dengan berbagai Pihak, baik dari
Pemerintah Daerah, BUMN, SMK, Perguruan Tinggi Lainnya dan Pihak – Pihak Swasta lainnya, Kerjasama
ini dalam bentuk MoU ataupun dalan suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kerjasama ini baik secara
kelembagaan Polnam ataupun Program Studi dengan mitra swasta dan Pemerintah Daerah, dari jumlah
Prodi 12 (dua belas) dengan jumlah Kerjasama 80% prodi yang melakukan kerjsama dengan pihak – pihak
ektenal.

Pemerintah Daerah

BUMN

PTN/S

Klasifikasi
Kerjasama
2021

SMK

UMKM/Industri

Pihak – Pihak Lainnya

Untuk mendukung tercapainya kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :
1. Kunjungan Kerjasama ke SMK – SMK untuk penyamaan persepsi membagun Pendidikan vokasi di
Provinsi Maluku
2. Melaksanakan penjajakan penandatangan Kerjasama dangan Bank BTN, Bursa Efek Indonesia
(BEI) Perwakilan Maluku, Bank Indonesia, PT PLN Persero, Pemda Maluku Tengah dan SMK yang
ada di Provinsi Maluku
3. Menjajaki Kerjasama penyusunan kurikulum vokasi dengan Universitas Dresden Jerman, yang
dimulai dengan pelaksanaan Seminar Internasional
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Dalam upaya mencapai kinerja yang ditargetkan, Polnam mendapat kendala antara lain :
1. Masih terbatasnya Industri berskala Nasional atau Internasional di Daerah, sehingga Kerjasama
yang berdampak skala lebih besar bagi Polnam belum terwujud
2. Revisi kurikulum untuk memungkinkan terjalinnya kerjsama dalam pembelajaran terapan belum
juga selesai disusun Polnam

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indicator kinerja dapat tercapai, antara lain :
1. Merevisi kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka
2. Membangun kerjsama dengan Industri skala Nasional dan Internasional

Presentase mata kuliah S2 dan D4/D3/D2 yang menggunakan
metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau
pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai bagian bobot evaluasi
Kualitas pembelajaran mutlak ditingkatkan oleh Perguruan Tinggi Vokasi sebagai upaya
meningkatkan link and match dengan dunia industri untuk upaya ini dapat dilakukan dengan salah satu
cara yaitu melalui penerapan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa
untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan rill di Indutri,
Metode pembelajaran PBL tidak hanya ditujukan untuk menigkatkan penugasan keahlian Teknik
mahasiswa semata, namun lebih daripada itu menenkankan pada penguatan softskill yang sangat
dibutuhkan oleh dunia kerja
Polnam bertanggungjawab untuk melaksankan pengembangan metode pembelajaran PBL untuk
diterapkan di Polnam, dan sebagai upaya untuk mewujudkan capaian kinerja pelaksanaan PBL
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Untuk mendukung tercapainya kinerja, telah
dilaksanakan kegiatan yaitu :
1. Workshop Pembelajaran
Berbasis
Proyek (Poject-Based Learning) yang
bertujuan untuk menyiapkan program
studi di lingkungan Polnam dalam
rangka implementasi metode PBL pada
semester genap 2021/2022, kegiatan
yang berlangsung pada 16 – 17
Desember
2021,
mengahdirkan
narasumber dari Politeknik Negeri
Batam, menghasilkan konsep penerpan
PBL untuk Program Studi yang ada di Polnam
2. Pendampingann kepada Kepala Program Studi oleh P4M Polnam dalam penerpan pellaksanaan
PBL pada Program Studi yang ada di Polnam, yang menjadi Prodi yang akan melaksankan PBL
adalah Program Studi Teknik Informatika dan Program studi Teknik Sipil

Dalam upaya pencapaian target kinerja, mengalami kendala atau hambatan, antara lain :
1. Dalam menerapkan PBL pada PTN Vokasi, perlu didukung dengan kurikulum yang sesuai, Polnam
sendiri belum memiliki kurikulum yang sesuai atau belum ada revisi kurikulum untuk mendukung
implementasi PBL
2. Sarana dan prasarana pendukung PBL belum memadai, sehingga penerpan akan terkendala
dilapangan

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain :
1. Merevisi kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka
2. Menyiapkan sarana dan prsarana pendukung PBL di Polnam
3. Membangun kerjsama dengan Industri
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Presentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki
akredetasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah
Peraturan Menetri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang akredetasi Program
Studi dan Perguruan Tinggi menjadi wajib bagi Perguruan Tinggi untuk memiliki standar pedidikan seduai
dengan Standar Pendidikan Nasional, yang juga mengacu pada Kepmendikbud Nomor 754 tahun 2020
tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Layanan Pendidikan Tinggi, manjadi IKU bagi
Polnam yaitu dapat memiliki Akredetasi Internasional sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 83/P/2020
tentang Lembaga Akredetasi Internasional, juga Lembaga Akredetasi internasional lainnya
Sampai dengan tahun 2021 Program Studi pada Politeknik Negeri Ambon telah memiliki
Akredetasi berdasarkan keputusan BAN-PT sebagai berikut :
No

Program Studi

SK BAN-PT

Predikat
Akredetasi

1

Teknik Sipil

3175/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2019

B

2

Tek.Manajemen Proyek Konstruksi

4809/SK/BAN-PT/Ak=PKP?ST/VII/2020

Baik

3

Tek.Manajemen Konstruksi Jalan
dan Jembatan

4

Teknik Mesin

5

Teknik Elektro

6438/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2020

B

6

Teknik Produksi Migas

7

Tek. Rekayasa Sisitim Mekanikal
Migas

8

Tek. Rekayasa Sistim Kelistrikan
Migas

9

Tek Informatika

8358/SK/BAN-PT/Ak=PKP/ST/XII/2020

Baik

10

Administrasi bisnis

11

Administrasi Bisnis Terapan

12

Akuntansi

2561/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2019

B
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Untuk mendukung tercapainya kinerja, telah dilaksanakan kegiatan yaitu :
1. Seminar Internasional, pelaksanaan kegiatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk
persiapan dalam rangka mecapai target kinerja yaitu berupa penyesuaian standar akredetasi
internasional, yang dilaksanakan oleh P3M Polnam
2. Melalui P4M Polnam dilakukan pendampingan kepada Program Studi yang sedang mengajukan
usulan akredetasi kepada BAN-PT

Dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan untuk mencapai target kinerja, didapati beberapa kendala,
antara lain :
1. Belum maksimalnya penerapan standar BAN-PT di Polnam terutama pada Program Studi Polnam
2. Belum maksimalnya sarana prasaran penunjang penerapan Standar mutu pelaksanaan
pembelajaran di Polnam
3. Komitmen seluruh SDM dalam menjalankan pembelajaran berdasarkan Standar Pendidikan
Nasional belum maksimal

Strategi yang diterpakan kedepan yaitu :
1. Memaksimalkan penerapan Standar Pendidikan Nasional
2. Meyediakan Sarana Prasarana penunjang pelaksanaan pembelanjaran sesuai standar
3. Meningkatakan komitmen seluruh SDM secara bersama
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Rata – rata predikat SAKIP Satker minimal BB
Penerapan Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) terus didoreng untuk dapat
dilaksanakn dengan makasimal di Polnam, dengan memaksimalkan semua strutur organisasi untuk
menerpakan SAKIP dengan baik, dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
kinerja dan pencapain kinerja Organisasi, menjalankan rekomendasi hasil penilaian SAKIP Polnam tahun
2021 yang mendapat predikat baik.

Rata – rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Satker Minimal 93
Tahun 2021 Polnam mendapat Nilai Kinerja Anggasran
78.28%, nilai ini masi jauh dari target kinerja yang
ditargetkan, pencapain ini dicapai dengan indicator
capaian yaitu :
1. Evaluasi Kinerja Anggaran 86.43
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 66.06
Capaian IKPA yang masih jauh dari target disebabkan
oleh kapatuhan pelaksanaan anggaran masih minim
diantaran pelaporan capai outpun yang masih kurang
disiplin menyebabkan penialan IKPA menurun
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Strategi yang diterpakan kedepan yaitu :
1. Memaksimalkan penyerapan anggaran, konsintensi dalam pelaksanaan anggaran, efisiensi
pelaksanaan anggaran
2. Memaksimalkan pelaporan capain output untuk lebih tepat waktu dan sesuai target
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A. Kesimpulan
B. Permasalahan
C. Strategi ke depan

Sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Polnam dan Target yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Direktur Politeknik Neheri Ambon, secara umum target dapat tercapai dengan
ringkasan sebagai berikut :

Rp. 72.479.615.000

Penyerapan Anggaran

Rp. 69.962.202.000

Realisasi
Pagu

Capaian Kinerja
2021
Sasaran Kunerja
S.1 Meningkatnya kualitas
lulusan poendidikan tinggi

[S.2] Meningkatnya
kualitas dosen Pendidikan
tinggi

[S.3] Meningkatnya
kualitas kurikulum dan
pembelajaran

[S.4] Meningkatnya tata
Kelola satuan kerja
dilingkungan Ditjen
Pendidikan Vokasi

Terget
PK

%
Capaian

55.00

55.00

10.00

10.00

15.00

15.00

30.00

30.00

IKU.2.3. jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi
internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen
IKU.3.1 presentase program study S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan Kerjasama dengan mitra

0.10

0.10

35.00

35.00

IKU.3.2 presentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan
kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai bobot
evaluasi

35.00

35.00

IKU.3.3. presentase program study S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akredetasi atau sertifikat internasional
yang diakui pemerintah

2.50

2.50

IKU.4.1 rata – rata prdikat SAKIP satker minimal BB
IKU.4.2 rata – rata Nilai kerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

BB
93.5

B
78.28

IKK
IKU.1.1 Presentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; menalanjutkan study;
atau menjadi wiraswasta
IKU 1.2 Presentase lulusan s1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus; atau
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional
IKU. 2.1 Presentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu
(QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi didunia industri, atau membinah mahasiswa yang berhasil
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalm 5 tahun terakhir
IKU.2,2 Presentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang
diakui oleh industry dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industry, atau
dunia kerja
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Dalam pelaksanaan untuk mencapai kinerja yang ditargetkan pada tahun 2021, dapat disimpulkan
yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi Polnam yaitu :

Pandemi Covid-19

1
2

Belum tersdianya sarana prasaran dan
infrastruktur

3

Masih minimnya kolaborasi Kerjasama
dengan industri dan dunia kerja

4

Belum berjalan dengan baik tata Kelola
Pendidikan

Langkah – Langkah strategi yang tempuh, antara lain :
1. Penyesuaian secepat mungkin aktivitas kerja dengan new normal untuk
mempercepat capain kinerja
2. Merencanakan dan mengupayakan tersedianya sarana prasarana dan
infrastruktur yang mendukung cpaian kinerja
3. Meningkatakan Kerjasama dan kolaborasi dengan industri dan dunia kerja
4. Memaksimalkan tata Kelola pendidikan
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Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Direktur Politeknik Negeri Ambon
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama

: Dady Mairuhu.ST.MM

Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Ambon
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama

: Wikan Sakarinto, Ph.D.

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Ambon,05 Februari 2021
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Direktur Politeknik Negeri Ambon

Wikan Sakarinto, Ph.D.

Dady Mairuhu.ST.MM

Target Kinerja
#

Sasaran Kegiatan

1

[S 1] Meningkatnya
kualitas lulusan
pendidikan tinggi

2

3

4

[S 2] Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan tinggi

[S 3] Meningkatnya
kualitas kurikulum
dan pembelajaran

[S 4] Meningkatnya
tata kelola satuan
kerja di lingkungan
Ditjen Pendidikan
Vokasi

Indikator Kinerja Kegiatan

Target
Perjanjian
Kinerja 2021

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang
berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau
menjadi wiraswasta.

55,00

[IKU 1.2] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang
menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar
kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat
nasional.

10,00

[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma 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 dalam 5 (lima) tahun
terakhir.

15.00

[IKU 2.2] 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.

30,00

[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi
internasional atau diterapkan oleh masyarakat per
jumlah dosen.

0.10

[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2
yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

35,00

[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang
menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus
(case method) atau pembelajaran kelompok berbasis
projek (team-based project) sebagai sebagian bobot
evaluasi.

35,00

[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2
yang memiliki akreditasi atau sertiﬁkat internasional
yang diakui pemerintah.

2,50

[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB

BB

[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas
pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

93,5

No

Kode

Nama Kegiatan

Alokasi

1

4261

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Pendidikan Vokasi

Rp. 60.280.339.000

2

4466

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi
Negeri Vokasi

Rp. 4.482.187.000

3

4467

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi

Rp. 4.286.325.000

TOTAL

Rp. 69.048.851.000

Ambon,05 Februari 2021
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Direktur Politeknik Negeri Ambon

Wikan Sakarinto, Ph.D.

Dady Mairuhu.ST.MM

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
POLITEKNIK NEGERI AMBON
Tahun 2021
Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan

Target
PK

Target
Renaksi
Triwulanan

Capaian
Triwulanan

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertiﬁkat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Analisis Progress Capaian

1

[S 1.0]
Meningkatnya
kualitas lulusan
pendidikan tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1
dan D4/D3/D2 yang berhasil
mendapat pekerjaan;
melanjutkan studi; atau menjadi
wiraswasta.

%

55

TW1 : 0

TW1 : 2

TW2 : 0

TW2 : 7

TW3 : 8

TW3 : 15

TW4 : 55

TW4 : 55

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Masih dalam proses persiapan yaitu dengan rapat piminan untuk persiapan
pembentukan panitia ataukah TIM, yang bertujuan dapat menindaklanjuti capaian
IKU
Kendala / Permasalahan :
Proses Pendataan lulusan belum selesai oleh karena satker belum memiliki data base
yang akurat dan terintegrasi secara menyeluruh pada satker
Strategi / Tindak Lanjut :
percepatan pendataan lulusan dengan mengumpulkan data base yang akurat yang
dimulai dengan rapat - rapat pimpinan mulai dari jenjang prodi dengan
mengumpulkan dan akumulasi data lulusan yang telah terkumpul pada prodi dan unit
akademik satker
TW2 :
Progress / Kegiatan :
setelah pembentukan TIM Tracer Study dilanjutkan dengan proses tracer study masih
berjalan oleh PIC Kemahsiswaan berupa, pendekatan dan survey online untuk
mendapat informasi akurat, dengan menggunakan data base yang telah diperoleh
dari setiap prodi yang ada pada satker serta data akademik satker
Kendala / Permasalahan :
PIC Kemahasiswaa yaitu Team Tracer Study masih menunggu revisi pagu anggaran.
karena terkait dengan perubahan kegiatan sebagai akbat kendala dilapangan yaitu
data masih mentah dan kendala veriﬁkasi data dilapangan yang sangat terbatas oleh
karena geograﬁs dan teknologi
Strategi / Tindak Lanjut :
Penyesuaian kegiatan secara onlie oleh Team yang bukan hanya di lapangan
(eksternal) tapi berkoordinasi data yang tersedia dengan Jurusan seerta menyurati
untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota
TW3 :
Progress / Kegiatan :
Paninita melaksanaan kunjungan lapangan untuk melakukan tatap muka langsung
bersama alumni dimulai pada tanggal 17-18 Agustus 2021 di Kabupaten Kepulauan
Tanimbar dan Kabupaten Buru Selatan. Tim di bagi dalam dua kelompok untuk
melacak alumni pada dua kabupaten tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan
pelacakan alumni di kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang dilaksanakan
pada tanggal 30-31 Agustus 2021. Setelah menjangkau wilayah tenggara raya,
kegiatan pelacakan alumni dilanjutkan ke kabupaten Seram Bagian Barat, Seram
Bagian Timur dan Maluku Tengah (Seram Raya). Dari hasil kunjungan lapangan
tersebut, maka hal-hal yang perlu dilaporkan sebagai progress kerja panitia tracer
study Polnam yakni : 1. Antusiasme alumni dalam program tracer study sangat baik,
hal ini nampak dari sambutan alumni kepada tim disetiap kabupaten/kota yang
sudah dikunjungi. 2. Ada tatap muka secara langsung antara tim dan alumni,
penjelasan tim terhadap pengisian kuesioner tracer study baik secara manual
maupun elektronik dapat diterima dan dimengerti secara baik oleh alumni. 3. Alumni
menjadi inisiator dalam konsulidasi alumni dimasing-masing kabupaten/kota.
Komunikasi berjejaring secara intensif dilakukan antar sesama alumni. Alumni telah
membuat media whatsapp grup agar secara masif dapat melacak dan menjangkau
alumni dan sarana berbagi informasi yang produktif. 4. Keterlibatan pemerintah
daerah setempat sangat baik, dimana kepala daerah telah memerintahkan badan
kepegawaian daerah masing-masing untuk menyebarkan informasi berupa laman
web tracer study polnam kepada seluruh alumni di lingkup pemerintah
kabupaten/kota tempat alumni mengabdi dan bekerja. Dari deskripsi tersebut, maka
dapat kami laporkan hasil tracking alumni di seluruh kabupaten/kota sesuai data per
27 Oktober 2021 tercatat baru 59 alumni dengan rincian laki-laki 35 dan perempuan
24 alumni.
Kendala / Permasalahan :
Pelaksanaan tracer study polnam yang baru dimulai pada bulan agustus tahun 2021,
tentu menimbulkan beberapa kendala, antara lain : 1. Data lulusan polnam tertutama
untuk lima tahun terakhir (periode lulusan 2016 s/d 2020) belum diterima panitia
tracer study dari bidang akademik. Data ini dianggap penting, sebab data tersebut
akan menjadi rujukan dalam pelacakan alumni. 2. Alumni sebagai inisiator untuk
konsulidasi alumni melalui media sosial sudah tepat, namun angka partisipasi alumni
untuk mengisi data alumni masih sangat rendah. Kendalanya yakni tidak semua
alumni memiliki fasilitas android/smartphone sehingga distrbusi informasi ke alumni
untuk penginputan data secara elektronik tidak merata serta akses jaringan
telekomunikasi yang sangat terbatas di beberapa wilayah. 3. Jika kuesioner dibagikan
dan di isi secara manual oleh alumni, maka pekerjaan tracer study akan lebih
panjang dan lama mengingat Maluku merupakan daerah kepulauan dengan rentan
kendala yang cukup signiﬁkan.
Strategi / Tindak Lanjut :
Untuk memastikan ketersedian data alumni yang memadai sampai penghujung tahun
2021, maka beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, yaitu : 1.
Memaksimalkan sarana media whatsapp alumni untuk mendorong alumni agar lebih
aktif dan progresif melakukan pengisian data alumni pada laman web yang telah
dibagikan. 2. Mendorong alumni agar lebih intensif untuk saling berjejaring sesama
alumni dengan pendekatan satu kelas dan satu jurusan saat kuliah, seangkatan
OSKK/PKKMB dan seangkatan lulus, sesame gang atau seprofesi dalam pekerjaan
yang diguluti saat ini. 3. Melakukan koordinasi dengan bidang akademik untuk
pengambilan data lulusan. 4. Data lulusan tersebut akan disortir dan direkap
berdasarkan alamat domisili dan nomor kontak alumni yang tersedia. 5.
Mengoptimalkan komunikasi bersama pemerintah daerah berkenan dengan
penyempurnaan data kepegawain yang dibutuhkan untuk pelacakan alumni. 6.
Menyurati lembaga-lembaga swasta yang teridentiﬁkasi alumni berkerja di lembaga
swasta tersebut untuk melakuka pelacakan alumni.
TW4 :
Progress / Kegiatan :
Sesuai dengan laporan terkahir kegiatan tracer study yang dilakukan oleh tim tracer
study polnam, informasi lulusan atau alumni yang telah bekerja cukup banyak atau
lebih dari 50% akan tetapi data akurat tentang jumlah yang bekerja belum
terkumpul, atau dengan kata lain informasi yang di peroleh adalah berdasarkan
pengamatan dan wawancara langsung bersama alumni yang ada di Kabupaten / kota
di provinsi Maluku dari hasil pengamatan dan wawacara langsung itu, lebih dari 50%
lulusan yang telah bekerja dan juga melanjutkan pendidkan setingkat lebih tinggi,
namum kriteria tempat bekerja dan kampus tempat study lanjut masih belum sesuia
dengan stndart yang ditetapkan atau dengan kata lain masih di daerah
Kendala / Permasalahan :
1. Partisipasi alumni atau lulusan untuk menginput data pada aplikasi tracer study
polnam belum maksimal; 2. Kepedulian alumni atau lulusan terhadap pentingnya
pendataan ini masih kurang; 3. belum terbentuknya organisasi alumni sebagai wadah
alumni berpartisipasi
Strategi / Tindak Lanjut :
1. Memberikan akses yang seluas luasnya dari kampus untuk alumni atau lulusan
tentang peluang bekerja baik etreprneur atau loker lainnya; 2. Segera membetuk
organisasi Alumni di kampus Polnam;

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertiﬁkat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
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[S 1.0]
Meningkatnya
kualitas lulusan
pendidikan tinggi

[IKU 1.2] Persentase lulusan S1
dan D4/D3/D2 yang
menghabiskan paling sedikit 20
(dua puluh) sks di luar kampus;
atau meraih prestasi paling
rendah tingkat nasional.

%

10

TW1 : 0

TW1 : 2

TW2 : 0

TW2 : 6

TW3 : 2

TW3 : 8

TW4 : 10

TW4 : 10

TW1 :
Progress / Kegiatan :
1. Persiapan magang masih dalam proses yaitu proses perkuliahaan tetap jalan
sesuai dengan kalender akademik, dan satker melakukan komunikasi dengan pihak
eksternal tentang kebutuhan magang satker 2. Proses pendaftaran peserta lomba
mahsiswa tingkat nasional
Kendala / Permasalahan :
1. Kalender akademik magang dilaksanakan pada TW 3 dan TW 4 2. Jumlah industri
dan tempat magang yang terbatas di dalam provinsi 3. Persiapan perlombaan
mahasiswa dilakukan terbatas oleh karena pandemi covid-19
Strategi / Tindak Lanjut :
Percepatan proses pada tahap persiapan pelaksanaan 1. melakukan komunikas
dengan pihak - pihak eksternal yang memilki hubungan kerjasama dengan satker 2.
hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan SDM di
daerah yaitu tempat magang yang dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja
khususnya di daerah 3. Kreativitas peserta di doren melalui media online sehingga
mahasiswa tetap mempersiapkan diri untuk lomba tingkat nasional
TW2 :
Progress / Kegiatan :
masih dalam proses untuk magang industri pada beberapa program stdy lewat
program merdeka belajar, pendataan tempat magang telah dimilki yang
ditindaklanjuti dengan komunikasi lewat surat magang ke pemerintah daerah dan
UKM/Industri/Perusahaan yang ada di Provinsi Maluku
Kendala / Permasalahan :
tercendala pandemi covid-19, yang menyebabkan proses tindaklanjut kegiatan hanya
melalui daring
Strategi / Tindak Lanjut :
1. evaluasi proses pelaksanaan dilanjutkan dengan peninjauan ke lapangan oleh Tim
Pelaksana magang mahsiswa untuk semestre genap dan semester ganjil 2. Persiapan
lomba tetap dilkukan dengan melaksanakan prokes
TW3 :
Progress / Kegiatan :
pelaksanaan mahasiswa magang polnam sem. Genap TA 2020/2021 telah selesai
dilaksanakan untuk Jurusan Administrasi Niaga (Prodi D4 ABT) dan jurusan Teknik
Mesin (Prodi D4 TPM) diakhiri dengan penarikan mahasiswa magang di bulan juni
2021. Total mahasiswa magang 109 mahasiswa yang tersebar di 39 instansi
pemerintah dan swasta. Saat ini program magang mahasiswa dilanjutkan di semester
ganjil TA 2021/2022 untuk Jurusan Teknik Sipil (prodi D4 TKJJ dan D4 MPK) dan Teknik
Elektro (Prodi D3 T.Listrik dan D4 TRSKM). Mahasiswa sementara melaksanakan
magang dan akan berakhir di bulan November 2021 dan bulan Maret 2022 (Prodi D3
T.Listrik). Kegiatan mahasiswa dilaksanakan secara daring dan luring yaitu lomba
debat bahasa inggris, debat bahasa indonesia, lomba plumbing mahasiswa jurusan
Tek.Sipil, lomba Bisnis Administarsi Competetion (BAC) tingkat nasional mahasiswa
politeknik se-indonesia dan Olimpyade Akuntasi Vokasi dimana Polnam sebagai
penyelanggara kegiatan OAV meraih juara 2 dan juara 3 untuk tiga mata lomba, serta
meraih Best Paper untuk Dosen Pendamping dalam lomba OAV/Snav Politeknik
Negeri Ambon mengikutkan setiap perlombaan 1 regu dan masuk putaran ﬁnal untuk
lomba debat bahasa ingris, masuk putaran 16 besar untuk lomaba debat bahasa
indonesia Perguruan Tinggi se-Indonesia, peringkat ke-3 lomba BAC, masuk putaran
ﬁnal di OAV (Olimpiade Akuntasi Vokas),
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi dalam meraih prsetasi : 1. Waktu yang minim dalam
mempesrsiapkan diri dan kegiatan 2. Terbatasnya sarana prasarana 3. Anggaran
yang kena dampak refocusing Covid-19 4. Penyesuaian kegiatan dangan sistim
daring
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi : mempersiakan diri untuk lebih awal untuk perlombaan lainnya
memperbaiki sarana prasarana yang tersedia
TW4 :
Progress / Kegiatan :
1. capaian yang sudah didapat pada TW 4, ditingkatkan lagi dengan memperisiapkan
lebih awal kegiatan magang dan perlombaan mahasiswa, salah satunya pembinaan
UKM Padua Suara Mahasiswa Kampus dan UKM- UKM yang ada di kampus Polnam
2.lebih dari 90 mahasiswa yang di rekomendasikan melalui surat pengantar Direktur
Polnam untuk diikutkan pada program Magang dan Studi Independent Bersertiﬁkat
(MSIB) tahun 2021
Kendala / Permasalahan :
1. Minat mahasiswa terhadap perlombaan dang pengembangan diri masih kurang; 2.
Srana dan prasarana masih kurang; 3. data PDPT Polnam masih dalam proses
pembenahan Penyesuaian kegiatan dangan sistim daring
Strategi / Tindak Lanjut :
1. Memperisiapkan dan mendorong mahasiswa Polnam untuk terlibat dalam program
MISB; 2.Merencankan event lomba untuk persiapan lomba tingkat nasional; 3.
Membangung kerjasama dengan Industri Skala Nasional; 4. Merencanakan anggran
untuk tahun selanjutnya khususnya kegiatan magang pada Industri Multinasional

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertiﬁkat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
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[S 2.0]
Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen yang
berkegiatan tridarma 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 dalam 5 (lima) tahun
terakhir.

%

15

TW1 : 0

TW1 : 1

TW2 : 0

TW2 : 3

TW3 : 0

TW3 : 5

TW4 : 15

TW4 : 15

TW1 :
Progress / Kegiatan :
proses belum berjalan, tahap awal dilaksanakan dengan menginventaris dosen yang
telah melakukan Tridharma pada tahun sebelumnya
Kendala / Permasalahan :
jadwal pelaksaanaan belum terjadwal, pelaksanaan lebih merupakan insisiatif dosen
yang bersangkutan
Strategi / Tindak Lanjut :
persiapan pelaksanaan dipercepat dengan menginformasikan ke seluruh dosen
tentang kesempatan dan peluang untuk bertridharma di masyarakat
TW2 :
Progress / Kegiatan :
proses masih terus berjalan yaitu data inventaris dosen yang melakukan Tridharma
pada tahun sebelumnya sebagai data awal untuk menungaskan dosen yang akan
melkukan Tridharma
Kendala / Permasalahan :
pandemi covid-19
Strategi / Tindak Lanjut :
evaluasi proses pelaksanaan dengan melaksanakan hasil inventaris data dosen yang
akan melkukan Tridharma
TW3 :
Progress / Kegiatan :
Dosen Politeknik Negeri Ambon yang melakukan tridharma sesuai dengan surat tugas
dari piminan ke masyarakat periode Juli s.d Okt 2021 berjumlah 12 (dua belas) orang
dosen diantaranya 2 (dua) orang adalah S3, yang bedasar kompetensi akademiknya
malakukan tridharma di SMK, Industri Kesil Otomotif dan lembaga pemerintah
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi : 1. tidak tersedianya industri di daerah sehingga belum ada
dosen yang langsung terlibat 2. fasiltas sarana prasarana yang masih minim 3. masih
kurangnya minat dosen untuk mengembangkan kompetensi di bidang lain
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi : 1. Mendoraong dan membantu dosen untuk meningkatkan kompetensi di
bidang lain 2. Melakukan kerjasama dengan industri di luar Provinsi 3. Meningkatkan
fasilitas sarana prasarana
TW4 :
Progress / Kegiatan :
Dosen Politeknik Negeri Ambon yang melakukan tridharma sesuai dengan surat tugas
dari pimpinan ke masyarakat periode Juli s.d Okt 2021 berjumlah 20 (dua piluh) orang
dosen diantaranya 4 (dua) orang adalah S3, yang bedasar kompetensi akademiknya
malakukan tridharma di SMK, Industri Kecil Otomotif dan lembaga Masyarakat dan
pemerintah
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi : 1. tidak tersedianya industri di daerah sehingga belum ada
dosen yang langsung terlibat 2. fasiltas sarana prasarana yang masih minim;
Strategi / Tindak Lanjut :
Meningkatkan kerjasama industri, dengan industri skala multinasional; 2.
menugaskan lebih banyak dosen dan teknisi untuk menrpakan ilmunya di
masyarakat dan industri
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[S 2.0]
Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan tinggi

[IKU 2.2] 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.

%

30

TW1 : 0

TW1 : 0

TW2 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW3 : 1

TW4 : 30

TW4 : 30

TW1 :
Progress / Kegiatan :
masih dalam proses
Kendala / Permasalahan :
belum ada dosen yang mengajukan usulan sertiﬁkasi kompetensi baru
Strategi / Tindak Lanjut :
revisi anggaran untuk usulan pen9ngkatan sertiﬁkasi kompetensi
TW2 :
Progress / Kegiatan :
Masih dalam proses
Kendala / Permasalahan :
belum ada dosen yg mengajukan sertiﬁkasi kompetensi baru
Strategi / Tindak Lanjut :
koordinasi dan rapat - rapat
TW3 :
Progress / Kegiatan :
Direktur Politeknik Negeri Ambon untuk tahun 2021member tugas kepada 1 orang
dosen untuk melaksanakan pendampingan dan penilaian kalayakan dan perhitungan
konstruksi proyek pemerintah sebagai bagian untuk mencegah dan penindakan
korupsi
Kendala / Permasalahan :
Kendala : masih kurangnya minat dosen berkuliﬁkasi S3 untuk menigkatkan
kompetensi terbatasnya lembaga/industri sebagai wadah menerakan kompetensi
dosen
Strategi / Tindak Lanjut :
Lebih mendorong desen untuk meningkatkan kompetensi diri menugaskan dosen
yang memiliki kompetensi ke industri yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
TW4 :
Progress / Kegiatan :
1. Direktur Politeknik Negeri Ambon untuk tahun 2021 memberi tugas kepada 1
orang dosen untuk melaksanakan pendampingan dan penilaian kalayakan dan
perhitungan konstruksi proyek pemerintah sebagai bagian untuk mencegah dan
penindakan korupsi 2. Menugaskan doesn teknik sipil kulaiﬁkasi S3 untuk menjadi
reviwer pada SMK dan proyek pemerintah daerah
Kendala / Permasalahan :
1. masih minimnya minat dosen untuk melkukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat 2. Kuarangnya minat mebaca informasi penelitian sehingga kurang
memahami proses
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi P3M utk meningkatkan minat dan kualitas : Sosialisasi dalam seminar,
melakukan pelatihan dan membuat simlatabmas Polnam.

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertiﬁkat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE
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[S 2.0]
Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Jumlah keluaran
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang berhasil
mendapat rekognisi internasional
atau diterapkan oleh masyarakat
per jumlah dosen.

hasil
penelitian
per jumlah
dosen

0.10

TW1 : 0

TW1 : 0

TW2 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW3 : 0

TW4 : 0.1

TW4 : 0.1

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Penyusunan jadwal oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Kendala / Permasalahan :
Belum terjadwal pada TW 1
Strategi / Tindak Lanjut :
penyusunan renacana pelaksanaan
TW2 :
Progress / Kegiatan :
proses penilaian proposal dan penelitian sedang berjalan
Kendala / Permasalahan :
pandemi covid-19
Strategi / Tindak Lanjut :
evaluasi pelaksanaan oleh P3M
TW3 :
Progress / Kegiatan :
Poluteknik Negeri Ambon telah melaksanakan proses penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yaitu pengumuman penerimaan, Proses Seleksi Proposal
(seminar),Pengumuman Hasil Proposal, Kegiatan Penelitian, Laporan Kemajuan,
Seminar Hasil, Laporan Hasil. dengan menghasilkan 34 (tiga puluh empat) penelitian
karya ilmiah terapan dan 45 (empat puluh lima) penelitian berupa jurnal ilmiah
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi : 1. masih minimnya minat dosen untuk melkukan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat 2. Kuarangnya minat mebaca informasi
penelitian sehingga kurang memahami proses
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi P3M utk meningkatkan minat dan kualitas : Sosialisasi dalam seminar,
melakukan pelatihan dan membuat simlatabmas Polnam.
TW4 :
Progress / Kegiatan :
untuk meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan target kinerja dalam Renstra
Polnam, unsur pimpinan telah melakukan rapat dalam mengarahkan P3M Polnam
dalam melaksanakan seleksi proposal penelitian harus berbasis indikator yang telah
tertuang dalam Renstra Polnam dan juga PK Direktur; proses penielitan yang
dilakukan juga melibatkan mahasiswa bersama - sama terlibat. penitian berbasis
penelitian yang diarahkan kebermanfaatan pada Desa - desa yang ada daerah
Kendala / Permasalahan :
1. Masih kurangnya minat dosen untuk menerpakan penelitian berbasis terapan 2.
Masih kurangnya pemahaman dosen dan peneliti tentang penerpan penelitian
berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Strategi / Tindak Lanjut :
Sosialisai dilaksanakn oleh P3M Polnam kepada seluruh peneliti dan mahasiswa FGD
Pemecahan maslah lewat hasil peneitian dan keterlibtan masyarakat
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[S 3.0]
Meningkatnya
kualitas kurikulum
dan pembelajaran

[IKU 3.1] Persentase program
studi S1 dan D4/D3/D2 yang
melaksanakan kerja sama dengan
mitra.

%

35

TW1 : 0

TW1 : 0

TW2 : 0

TW2 : 0

TW3 : 10

TW3 : 5

TW4 : 35

TW4 : 35

TW1 :
Progress / Kegiatan :
persiapan sesuai jadwal pelaksanaan
Kendala / Permasalahan :
terkendala kunjungan karena pandemi
Strategi / Tindak Lanjut :
menjadwalkan sesuai waktu yang tepat
TW2 :
Progress / Kegiatan :
proses kerjasaa sedang berjalan
Kendala / Permasalahan :
pandemi covid 19
Strategi / Tindak Lanjut :
evaluasi pelaksanaan
TW3 :
Progress / Kegiatan :
Jumlah prodi pada Politeknik Negeri Ambo berjumlah 13 (tiga belas) prodi dan
keseluruhan prodi telah malkukan kerjasama hanya berupa nota kesepahaman atau
MoU dengan industri, perguruan tinggi dan lembaga pemerintah dan belum
dilanjutkan pada tahapan Perjanjian Kerjasama (PKS), sehingga belum ada output
dari kerajsama yang diharapkan
Kendala / Permasalahan :
Kendala : masih tertunda tindak lanjut MoU oleh karena pandemi kurangya minat
stakholder (Industri, PT, LSM, NGO) untuk melakukan kerjasama revisi atau
pemuktahiran prodi yang masih belum jalan
Strategi / Tindak Lanjut :
Segera menindak lanjutu MoU yang telah disepakati malkukan pemuktahiran
kurikulum sesuai dengan kenutuhan industri
TW4 :
Progress / Kegiatan :
Jumlah prodi pada Politeknik Negeri Ambo berjumlah 13 (tiga belas) prodi dan
keseluruhan prodi telah melakukan kerjasama nota kesepahaman atau MoU dengan
industri, perguruan tinggi dan lembaga pemerintah di tindaklanjuti dengan Perjanjian
Kerjasama, salah satunya dengan Bank Tabungan Negara yatu dengan adanya
mahasiswa yang melakukan praktek di BTN sebagai bank BUMN Kerjasama Prodi
Akuntansi dengan BEI (Bursa Efek Indonesia) yaitu dengan dijadikannya Polnam
(Prodi Akuntansi) sebagai pioner BEI di Kampus
Kendala / Permasalahan :
Terbatasnya industri berskala multinasional di daerah maluku, sehingga kerjasama
yang dihasilkan juga terbatas Perubahan kurikulum dengan penyesuaian Kurikulum
merdeka belajar kampus merdeka belum maksimal diterapkan
Strategi / Tindak Lanjut :
Membangun hubungan kerjasama anatara prodi dan industri berskala multinasional

Catatan:
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[S 3.0]
Meningkatnya
kualitas kurikulum
dan pembelajaran

[IKU 3.2] Persentase mata kuliah
S1 dan D4/D3/D2 yang
menggunakan metode
pembelajaran pemecahan kasus
(case method) atau pembelajaran
kelompok berbasis projek (teambased project) sebagai sebagian
bobot evaluasi.

%

35

TW1 : 0

TW1 : 0

TW2 : 0

TW2 : 0

TW3 : 10

TW3 : 10

TW4 : 35

TW4 : 35

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Kuliah online/daring
Kendala / Permasalahan :
pelaksanaan kiliah terbatas karena pandemi
Strategi / Tindak Lanjut :
pemnjadwalan dengan metode luring dan during
TW2 :
Progress / Kegiatan :
kulian daring/online
Kendala / Permasalahan :
pelaksanaan kuliah terbatas karena pandemi
Strategi / Tindak Lanjut :
evaluasi terus dilakukan
TW3 :
Progress / Kegiatan :
Walaupun proses pemuktahiran kurikulum merdeka belajar kampus merdeka belum
selesai dilaksanakan namun proses belajar diprodi faktanya telah sebagian besar
dosen menggunakan methode pembelajaran pemecahan kasus, walau masih belum
persis pada kurikukum merdeka belajar
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi : belum terselesainya penyusunan kurikulum merdeka belajar
kampus merdeka di Politeknik Negeri Ambon
Strategi / Tindak Lanjut :
Mempercepat penyelesaian penyusunan kusosialisasirikulum merdeka belajar
kampus merdeka
TW4 :
Progress / Kegiatan :
pelaksanan metode pembelajaran based leran study telah dilaksanakan seluruhnya
oleh prodi polnam walau dalam kenyataan belum maksimal pelaksanaannya,
Pelaksanaan PBL secara tersistimatis dilaksanakan pada dua Prodi untuk tahun
akademik 2021/2022 yaitu Prody Tenik Sipil dan Prodi Teknik Informatika untuk
peningkatan implementasi PBL di Polnam, salah satunya dengan dilakukan kegiatan
sosialisasi kegiatan PBL, dengan pelaksana kegiatan yaitu P4M polnam pada 16 - 17
desember 2020
Kendala / Permasalahan :
penyusunan kurukulum / revisi kurikulum berbasis based learning study belum
selesai dibuat, terdapat 1 prody yang baru melakukan revisi kurikulum yaitu prodi
teknik mesin sarana pendukukng pelekasanaan PBL belum maksimal
Strategi / Tindak Lanjut :
percepat revisi/penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan program
merdeka belajar penyediaan sarana pendukung PBL
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[S 3.0]
Meningkatnya
kualitas kurikulum
dan pembelajaran

[IKU 3.3] Persentase program
studi S1 dan D4/D3/D2 yang
memiliki akreditasi atau sertiﬁkat
internasional yang diakui
pemerintah.

%

2.5

TW1 : 0

TW1 : 0

TW2 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW3 : 0.5

TW4 : 2.5

TW4 : 2.5

TW1 :
Progress / Kegiatan :
belum terlkasana
Kendala / Permasalahan :
standart mutu belum memadai
Strategi / Tindak Lanjut :
persiapan dan penjajakan penyusuaian standart
TW2 :
Progress / Kegiatan :
proses penyesuaian standar mutu masih berjalan
Kendala / Permasalahan :
satandar mutu belum sesuai dengan kapasitas dan fasilitas Satker
Strategi / Tindak Lanjut :
evaluasi pelaksanaan selama ini
TW3 :
Progress / Kegiatan :
Akredetasi internasional belum dimiliki oleh Polteknik Negeri Ambon, selain akredetas
prodi yang diberikan BAN -PT, namun tahapan untuk mendapatkan akredetasi
internasional terus dilkaukan oleh Politeknik Negeri Ambon, yaitu salah satunya
melaksanakan seminar internasional secara daring yang peminat peserta cukup
tinggi, dan setelah kegiatan seminar dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi di
Eropa
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi : 1. Keterbatasan waktu proses pengusulan akredetasi
internasional 2. Belum seluruh nya SDM Politeknik Negeri Ambon memahami tahapan
dan proses akredetasi internasional
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan study tersendiri belajar dari Perguruan Tinggi lain yang telah memilki
akredetasi Internasional
TW4 :
Progress / Kegiatan :
Akredetasi internasional masih dalam proses oleh Polteknik Negeri Ambon, selain
akredetasi yang ada adalah akredetasi prodi yang diberikan BAN -PT, namun tahapan
untuk mendapatkan akredetasi internasional terus dilkaukan oleh Politeknik Negeri
Ambon, yaitu salah satunya melaksanakan seminar internasional secara daring.
kerjasama dengan kempus lain menuju satandar akredetasi internasional, misalnya
dengan melakukan kunjungan ke kampus yang telah memiliki akredetasi
internasional
Kendala / Permasalahan :
1. standar yang dibutuhkan sebagai syarat akredetasi internasional, merupakan hal
baru bagi Polnam untuk dapa diterapkan 2. masih belum siapnya SDM
Strategi / Tindak Lanjut :
melakukan study, FGD, Workshop dan Sosialisasi menuju standar internasional
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[S 4.0]
Meningkatnya tata
kelola satuan kerja
di lingkungan Ditjen
Pendidikan Vokasi

[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP
Satker minimal BB

predikat

BB

TW1 : -

TW1 : -

TW2 : -

TW2 : -

TW3 : -

TW3 : -

TW4 : BB

TW4 : B

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Proses masih terus berjalan
Kendala / Permasalahan :
Waktu pelaksanaan yang belum sesuai
Strategi / Tindak Lanjut :
mengacu pada sistim yang ditetapkan
TW2 :
Progress / Kegiatan :
proses masih terus berjalan
Kendala / Permasalahan :
pandemi covid 19
Strategi / Tindak Lanjut :
berpedoman pada pedoman yang ada
TW3 :
Progress / Kegiatan :
tahapan atau proses SAKIP masih terus dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Ambon
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi : 1. Pemahaman pimpinan pada Politeknik Negeri Ambon
belum begitu dipahami untuk dilaksanakan 2. Prose Sakip masih belum selesai
Strategi / Tindak Lanjut :
mengsosialisai dan edukasi tentang Sakip ke seluruh SDM Polnam terus ditingkatkan
TW4 :
Progress / Kegiatan :
Nilai sakip polnam tahuin 2021 adalah B, namun masih terdapat banyak perbaikan
pada sakip polnam untuk lebih ditingkatkan tahun berikutnya
Kendala / Permasalahan :
belum maksimalnya pelaksnaan Sakip di Polnam
Strategi / Tindak Lanjut :
menerapkan stadar pelaksanaan Sakip dengan maksimal sampai ke sulurh unit
bagian yang ada di Polnam
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[S 4.0]
Meningkatnya tata
kelola satuan kerja
di lingkungan Ditjen
Pendidikan Vokasi

[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja
Anggaran atas pelaksanaan RKAK/L Satker minimal 93

nilai

93.5

TW1 : 5

TW1 : 0

TW2 : 15

TW2 : 0

TW3 : 48

TW3 : 0

TW4 : 93.5

TW4 : 78.28

TW1 :
Progress / Kegiatan :
nilai Eka belum terlihat
Kendala / Permasalahan :
menunggu proses revisi
Strategi / Tindak Lanjut :
tingkatkan koordinasi percepat proses revisi
TW2 :
Progress / Kegiatan :
nilai eka belum terlihat
Kendala / Permasalahan :
menunggu proses revisi
Strategi / Tindak Lanjut :
koordinasi percepatan realisasi
TW3 :
Progress / Kegiatan :
Realsasi dalam proses
Kendala / Permasalahan :
Proses revis terjadi berulang sehingga realisasi tertunda
Strategi / Tindak Lanjut :
Memperceat proses revisi Mengevaluasi terus menerus terhadap kinerja pengelola
keungan dan perencanaan
TW4 :
Progress / Kegiatan :
kinerja anggaran disesuaikan dengan capaian output
Kendala / Permasalahan :
selama tahun 2021 terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi revis
dilakukan sebanya 7 kali sebagai akibat perubahan kebijakan tingkat nasional
Strategi / Tindak Lanjut :
perencanaan lebih diarahkan untuk bisa akurat lagi

Catatan:
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Pengukuran Kinerja Rincian Output
No
1

RO / Komponen
Dukungan Operasional PTN
BOPTN Vokasi

2

[004] Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan

3

Laporan Kegiatan Mahasiswa
BOPTN Vokasi

4

[004] Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan

5

6

7
8
9

10

11

12

13

Sarana dan Prasarana
Pembelajaran BOPTN Vokasi

Volume
1

1

1

Satuan
Lembaga

Lembaga

Lembaga

[004] Dukungan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan

Penelitian PNBP BLU Vokasi

1

Lembaga

[053] Pelaksanaan Penelitian

Pengabdian Masyarakat
PNBP BLU Vokasi

1

Lembaga

[053] Pelaksanaan Pengabdian kepada
Masyarakat

Dukungan Layanan
Pembelajaran PNBP BLU
Vokasi

1

Lembaga

[051] Penyelenggaraan Operasional
Perkantoran

Sarana Pendukung
Perkantoran PNBP BLU
Vokasi

1

Paket

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

Anggaran

0

0

0

1

Rp. 2.216.500.000

0

0

0

1

Rp. 2.216.500.000

0

0

0

1

Rp. 745.787.000

0

0

0

1

Rp. 745.787.000

0

0

0

1

Rp. 547.695.000

0

0

0

1

Rp. 547.695.000

0

0

0

1

Rp. 803.852.000

0

0

0

1

Rp. 803.852.000

0

0

0

1

Rp. 400.000.000

0

0

0

1

Rp. 400.000.000

0

0

0

1

Rp. 6.758.429.000

0

0

0

1

Rp. 6.758.429.000

0

0

0

1

Rp. 733.000.000

14

[051] Pengadaan Peralatan Pendukung
Perkantoran

0

0

0

1

Rp. 453.000.000

15

[052] Pengadaan Meubelair Pendukung
Perkantoran

0.249

0.498

0.747

0.996

Rp. 280.000.000

16

Layanan Pendidikan PNBP
BLU

0

0

0

2927

Rp. 2.042.780.000

1466

Orang

17

[051] Penerimaan Mahasiswa Baru

0

0

0

1

Rp. 269.950.000

18

[052] Proses Belajar Mengajar

0

0

0

1

Rp. 686.216.000

19

[053] Wisuda dan Yudisium

0

0

0

1

Rp. 417.034.000

20

[059] Kegiatan Kemahasiswaan

0

0

0

1

Rp. 251.500.000

21

[065] Pembayaran Honorarium Tugas
Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar

0

0

0

1

Rp. 418.080.000

22

Gaji dan Tunjangan

0.249

0.498

0.747

0.996

Rp. 47.434.490.000

0.249

0.498

0.747

0.996

Rp. 47.434.490.000

0.249

0.498

0.747

0.996

Rp. 10.797.082.000

0.249

0.498

0.747

0.996

Rp. 10.797.082.000

23
24

25

1

Layanan

[001] Gaji dan Tunjangan

Operasional dan
Pemeliharaan Kantor
[002] Operasional dan Pemeliharaan
Kantor

1

Layanan

TOTAL JUMLAH PAGU
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Rp. 72.479.615.000

Ambon,21 Januari 2022
Direktur Politeknik Negeri Ambon

Dady Mairuhu.ST.MM
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HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
POLITEKNIK NEGERI AMBON
TAHUN 2021

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja POLITEKNIK NEGERI AMBON masuk dalam kategori : B dengan nilai : 60.27
dengan interpretasi : Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit
perubahan
Dengan rincian nilai sebagai berikut :
No

Komponen Sakip

Bobot

Nilai

1.

Perencanaan Kinerja

30%

21.26%

2.

Pengukuran Kinerja

25%

18.28%

3.

Pelaporan Kinerja

15%

11.20%

4.

Evaluasi Kinerja

10%

8.03%

5.

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi

20%

1.50%

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, Beberapa catatan yang perlu di tindak lanjuti adalah sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja :
1. Renstra Politeknik Negeri Ambon agar ditanda tangan oleh pimpinan
2. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan untuk penyusunan indikator kinerja individu (SKP)
masing-masing pegawai. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui sosialisasi PK kepada seluruh pegawai
3. Target jangka menengah di dalam Renstra agar dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan (Laporan Kinerja BAB 3 belum menyajikan perbandingan
dan analisis capaian kinerja tahun berjalan dengan target akhir Renstra)
4. Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit
Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat
berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya
5. Sasaran dan Indikator yang ditetapkan dalam Kepmendikbud No. 3 Tahun 2021 harus menjadi sasaran dan indikator pada Renstra Unit Kerja
6. Renstra, perjanjian kinerja dan laporan kinerja agar dipublikasikan pada laman resmi unit kerja untuk mendukung keterbukaan informasi publik
7. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas progres capaian target Perjanjian Kinerja agar dilakukan secara berkala (minimum triwulan). Hasil evaluasi berupa
laporan evaluasi/notula rapat yang memuat rekomendasi Pimpinan

Pengukuran Kinerja :
1. Pengukuran atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja agar dilakukan secara berkala (triwulan) dengan memanfaatkan aplikasi SPASIKITA. Hasil pengukuran tersebut
merupakan hasil evaluasi internal yang memuat analisis terkait progres/kegiatan yang sudah dilakukan baik kegiatan yang terdapat pada DIPA maupun kegiatan rutin
lainnya, kendala/hambatan, dan inovasi/tindaklanjut pencapaian kinerja serta data capaian realiasasi yang dapat diveriﬁkasi. Hasil evaluasi internal tersebut
didokumentasikan dalam bentuk notula (sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2021)
2. Penyusunan Indikator kinerja individu (SKP Pegawai) agar mengacu ke PK Pimpinan unit kerja dan penyusunannya berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan PermenpanRB 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Pelaporan Kinerja :
1. Laporan Kinerja agar menyajikan informasi terkait pencapaian sasaran (outcome) untuk setiap sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
2. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait capaian target kinerja, penyebab, kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah antisipasi yang diambil
serta strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja
3. Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan target dan realisasi, perbandingan dengan capaian kinerja minimal satu tahun sebelumnya bila indikatornya sama
dan perbandingan dengan target akhir Renstra untuk masing-masing target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setiap Pimpinan Satker
4. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait eﬁsiensi penggunaan sumber anggaran, hasil eﬁsiensi dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja yang dapat
dikuantiﬁkasikan
5. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait eﬁsiensi penggunaan sumber anggaran, hasil eﬁsiensi dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja yang dapat
dikuantiﬁkasikan
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6. Informasi Capaian Indikator Kinerja yang disajikan pada Laporan Kinerja agar memenuhi persyaratan yaitu: target ditetapkan dengan baik, terdapat deﬁnisi
operasional/rumus perhitungan dari masing-masing indikator, dan data yang disajikan dalam laporan kinerja dapat dipercaya dan diveriﬁkasi keandalannya
7. Informasi pada Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan
kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk Evaluasi Kinerja Akhir Tahun atau Awal Tahun serta didokumentasikan

Evaluasi Kinerja :
1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas progres capaian target Perjanjian Kinerja agar dilakukan secara berkala (minimum triwulan). Hasil evaluasi berupa
laporan evaluasi/notula rapat yang memuat rekomendasi Pimpinan
2. Hasil evaluasi agar disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk ditindak lanjuti
3. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya.
Diantaranya :
a. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yang antara lain dapat diwujudkan melalui sosialisasi
Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam penyusunan PK Individu dan
didokumentasikan dengan baik
b. Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit
Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat
berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya
c. Sasaran dan Indikator yang ditetapkan dalam Renstra agar berorientasi hasil serta sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan dalam Kepmendikbud. Sasaran dan
Indikator Kinerja lainnya yang bersifat proses atau output dijadikan sebagai pendukung/turunan dari IKU
d. Penetapan Indikator pada Renstra agar memenuhi kriteria SMART (Spesiﬁk/tidak berdwi makna, Measureable/dapat diukur, Achievable/dapat dicapai,
Relevance/relevan, Time bound/menggambarkan dalam kurun waktu tertentu)
e. Renstra agar dipublikasikan pada laman resmi unit kerja untuk mendukung keterbukaan informasi publik
f. Penyusunan Indikator kinerja individu (Perjanjian Kinerja Individu) agar mengacu pada Indikator kinerja satuan kerja/unit kerjanya (cascading/turunan dari Perjanjian
Kinerja Kepala Satuan Kerja)
g. Laporan Kinerja agar menyajikan informasi terkait pencapaian sasaran (outcome) untuk setiap sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
h. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait capaian target kinerja, penyebab, kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah antisipasi yang diambil
serta strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja
i. Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan target dan realisasi, perbandingan dengan capaian kinerja minimal satu tahun sebelumnya, perbandingan dengan
target akhir Renstra
j. Laporan Kinerja agar menyajikan analisis terkait eﬁsiensi penggunaan sumber anggaran yang dapat dikuantiﬁkasikan
k. Informasi pada Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan
kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam Rapat Evaluasi Akhir atau Awal Tahun dan didokumentasikan
l. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja (target PK) dan Evaluasi rencana aksi (kegiatan) agar dilakukan secara berkala (minimum triwulan) dengan
memanfaatkan aplikasi e-kinerja. Hasil evaluasi berupa laporan evaluasi/notula rapat memuat rekomendasi Pimpinan disampaikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan/penanggungjawab kegiatan
Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi :
1. Unit kerja agar secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi
target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja
2. Unit Kerja agar menyajikan informasi terkait Inisiatif dalam pemberantasan korupsi, yang antara lain dapat diwujudkan menjadi Unit Kerja berpredikat ZI/WBK dan
atau WBBM, Sosialisasi Pemberantasan Korupsi, Gratiﬁkasi dan berupa banner tentang pemberantasan korupsi dan gratiﬁkasi
3. Unit kerja agar melakukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerja organisasi dan didokumentasikan
4. Unit kerja agar menyajikan penghargaan-penghargaan dari eksternal Kemendikbudristek

Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertiﬁkat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Jakarta, 21 Desember 2021
Kepala Biro Perencanaan

M. Samsuri
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