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KATA PENGANTAR 

 

Puji serta syukur kita pajatkan kehadirat Allah SWT,  Tuhan Yang Maha Esa, yang 

berkat rahmat-Nya, Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)dapat menyelesaikan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 tepat 

pada waktunya. Laporan akuntabilitas ini  disusun berpedoman kepada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 2941/A.A1/PR/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Perjanjian Kinerja 

Tahun 2016 dan Laporan Kinerja Tahun 2015. 

LAKIP Politeknik Negeri Bandung ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Bandung yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131/O/2002 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Politeknik Negeri Bandung dan merupakan wujud pertanggungjawaban 

Politeknik Negri Bandung atas penetapan kinerja yang telah dijanjikan pada tahun 

2015 serta untuk  mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 

Laporan ini menyajikan perbandingan tingkat capaian  dan target kinerja tahun 

2015, capaian kinerja dengan Renstra Politeknik Negeri Bandung periode 2011-

2015 dengan akselerasi mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator 

Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

Melalui laporan akuntabilitas ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif 

tentang kinerja Politeknik Negeri Bandung tahun 2015 dalam pelaksanaan tupoksi 

perguruan tinggi. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

penilaian keberhasilan atau kegagalan program  oleh  pejabat terkait,  serta dapat 

menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Politeknik Negeri Bandung pada 

tahun yang akan datang. 
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Akhir kata, kami selaku pimpinan Politeknik Negeri Bandung mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu 

menyelesaikan LAKIP Politeknik Negeri Bandung tahun 2015. 

 

Bandung, 29 Januari  2016 

Direktur, 

 

 

 

 

Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono., M.T. 

NIP. 196003161987101001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

  

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Politeknik  Negeri Bandung (Polban) 

tahun 2015 disusun sebagai wujud  pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja 

dalam  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perguruan Tinggi yang meliputi 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 

penguatan tata kelola. LAKIP Polban tahun 2015 ini merupakan laporan kinerja 

tahun kelima atas pelaksanaan  Rencana Strategis (Renstra) Polban                          

tahun 2011-2015. LAKIP Polban ini melaporakan tingkat capaian tahun 2015 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja tahun 

2015, dengan Renstra Polban Tahun 2011-2015, dan Renstra Kementerian. 

Kontrak kinerja Politeknik Negeri Bandung tahun 2015 ada 4 (empat) bidang, yaitu 

bidang Akademik, bidang Kemahasiswaan, bidang penelitan dan pengabdian 

kepada masyarakat, bidang penguatan tata kelola dan bidang keuangan. 

Capaian kinerja ke empat bidang tersebut adalah: Bidang akademik mencapai 

93,57% bidang kemahasiswaan mencapai 168,12%, bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat mencapai 155%, bidang penguatan tata kelola 

mencapai 101,98%, dan bidang keuangan mencapai 82,40%. 

Kinerja Politeknik Negeri Bandung tahun 2015 masih ada yang belum tercapai 

kinerjanya karena beberapa kendala, untuk itu dibutuhkan usaha-usaha mengatasi 

kendala tersebut di tahun 2016 agar capaian kinerja dalam mendukung kinerja 

kementerian tercapai dengan maksimal.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Secara historis program Pendidikan Diploma III dalam bidang teknik/rekayasa 

dibuka melalui SK Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 03/DJ/Kep/1979 

tanggal 27 Januari 1979, dan dinamakan Politeknik ITB karena berada dalam 

naungan Institut Teknologi Bandung (ITB). Saat itu baru terdapat 4 program studi 

dalam tiga jurusan yaitu Program studi Teknik Sipil (Jurusan Teknik Sipil); 

Program studi Teknik Mesin (Jurusan Teknik Mesin); Program studi Teknik 

Elektronika dan Teknik Listrik (Jurusan Teknik Elektro). 

Politeknik ITB memulai penerimaan mahasiswa baru pertama kali pada Tahun 

Akademik 1982/1983 yang pendiriannya diresmikan Direktur Jendral Pendidikan 

Tinggi bersama-sama dengan Politeknik USU Medan, Politeknik UNSRI 

Palembang, Politeknik UI Jakarta, Politeknik UNDIP Semarang, dan Politeknik 

UNIBRAW Malang.Wisuda pertama Politeknik ITB diselenggarakan pada tanggal 

4 Oktober 1985. 

Tahun 1986 dibuka program pendidikan diploma bidang Tata Niaga di bawah 

Jurusan Tata Niaga dengan tiga program studi yaitu Program studi Akuntansi, 

Program Studi Keuangan & Perbankan, dan Program Studi Kesekretariatan & 

Administrasi Perkantoran. Di tahun yang sama juga membuka program studi 

Telekomunikasi di bawah jurusan Teknik Elektro. 

Tahun Akademik 1987/1988 Pendidikan Ahli Teknik Komputer yang berada dalam 

lingkungan ITB dialihkan ke POLITEKNIK ITB menjadi jurusan Teknik 

Komputer. Pada tahun yang sama POLITEKNIK ITB membuka jurusan baru 

bernama Jurusan Teknik Kimia. Dua program studi baru di bawah jurusan Teknik 

Mesin juga dibuka yaitu program studi Teknik Refrigerasi dan Tata Udara, dan 

program studi Teknik Energi. 
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Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0313/O/1991 

tentang Penataan Politeknik dalam lingkungan Universitas dan Institut Negeri, 

maka Politeknik Bandung berada di bawah binaan ITB dan bernama Politeknik 

ITB, menyelenggarakan pendidikan program diploma (tiga tahun) dengan 7 Jurusan 

yaitu : Jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Komputer, 

Teknik Kimia, Akuntansi, dan Administrasi Niaga. 

Pada Tahun 1997 POLITEKNIK ITB menjadi institusi mandiri berpisah dari ITB 

secara passing out menjadi Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) melalui Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 085/O/1997. Hal ini 

direpresentasikan melalui penetapan Statuta Politeknik Negeri Bandung sebagai 

aturan dasar operasional pendidikan Politeknik Negeri Bandung ditetapkan melalui 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 269/O/1998, yang kemudian 

setelah dilakukan beberapa perbaikan dan ditetapkan oleh menteri melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung. 

Politeknik Negeri Bandung yang mempunyai mandat menyelenggarakan 

pendidikan tinggi dibidang vokasi, tidak terlepas tugasnya dalam mengawal 

perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana 

ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu “membentuk suatu 

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sejak awal 

berdirinya Politeknik Negeri Bandung telah menyertai dan menjaga perjalanan 

sejarah bangsa Indonesia agar tetap utuh dalam kerangka NKRI. Dengan 

memberikan arah kebijakan strategis agar dapat berperan aktif menyelenggarakan 

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sehingga tetap berjalan sebagaimana 

mestinya.  

Ketika reformasi bergelora di Indonesia, segenap komponen bangsa terpacu untuk 

memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke 
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arah kemajuan. Semangat itu pula yang memberikan dorongan betapa pentingnya 

melakukan upaya-upaya sistematis untuk membangun generasi muda melalui 

pendidikan dalam bidang vokasi pada jenjang pendidikan diploma III maupun 

pendidikan diploma IV. 

Pada era penyelenggaraan pemerintahan 2010-2014, telah ditetapkan 11 prioritas 

pembangunan nasional yang menempatkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola 

sebagai prioritas pertama untuk dilaksanakan sebagaimana ditegaskan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Untuk melaksanakan amanat 

strategis tersebut, Menteri Pendidikan Nasional memberikan tugas pokok dan 

fungsi melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

131/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung. 

 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI 

Politeknik Negeri Bandung yang didirikan pada Tahun 1997 dengan nama 

POLITEKNIK ITB menjadi institusi mandiri berpisah dari ITB secara passing out 

menjadi Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) melalui Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 085/O/1997. Hal ini direpresentasikan melalui 

penetapan Statuta Politeknik Negeri Bandung sebagai aturan dasar operasional 

pendidikan Politeknik Negeri Bandung ditetapkan melalui Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 269/O/1998, yang kemudian setelah dilakukan 

beberapa perbaikan dan ditetapkan oleh menteri melalui Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Statuta 

Politeknik Negeri Bandung. 

 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor                     

3 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung, tugas pokok Politeknik 

Negeri Bandung adalah: 

1. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang 

ilmu pengetahuan khusus, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
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2. Pendidikan vokais menekankan penerapan keahlian tertentu dan 

pembentukan kompetensi untuk menangani pekerjaan menurut praktek-

praktek yang diakui dengan baik dalam bidang tertentu. 

3. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, 

daya nalar untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan permaslaahan 

industry/masyarakat. 

4. Pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjalin hubungan antara 

politeknik negeri bandung dengan industri dan masyarakat melalui 

kerjasama teknik yang saling menguntungkan dan merupakan wahana 

belajar yang efektif bagi dosen dan mahasiswa. 

 

Sementara itu, Politeknik Negeri Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang 

pengetahuan khusus; 

2. Melaksanakan penelitian; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang profesi 

yang menjadi tanggung jawabnya; 

4. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi. 

 

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi Politeknik Negeri Bandung  di atas, 

maka disusunlah struktur organisasi  Politeknik Negeri Bandung yang diperkuat 

melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 3 tahun 2006 tentang 

Statuta Politeknik Negeri Bandung,seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Politeknik Negeri Bandung 

 

Direktur dan Pembantu Direktur 

Unsur Pimpinan ini sangat penting digambarkan sehingga Direntur POLBAN 

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya perlu dibantu oleh seberapa banyak 

Wakil Direktur. Direktur POLBAN melaksanakan tugas sehari-hari Direktur akan 

dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Direktur yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur, yang terdiri atas:  

(i) Wakil Direktur Bidang Akademik  

(ii)  Wakil Direktur BidangAdministrasi Umum dan Keuangan 

(iii)  Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan  

(iv)  Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan 
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Senat Akademik 

Senat Akademik diperlukan dalam penyelenggaraan POLBAN karena Senat 

Akademik merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan 

pengawasan akademik. Oleh karena itu, perlu pula pembahasan materi keanggotaan 

senat akademik. Keanggotaan Senat Akademik terdiri atas: Ketua merangkap 

anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota. Sedangkan keanggotaan 

Senat Akademik berasal dari Wakil dosen, Direktur, Para Wakil Direktur, Para 

Ketua Jurusan, Para Kepala Pusat, dan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat. 

Satuan Pengawas Internal 

Satuan Pengawas Internal (SPI)diperlukan dalam penyelenggaraan POLBAN, 

karena SPI merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik. 

Oleh karena, perlu materi berkaitan dengan keanggotaan SPI, maka keanggotaan 

SPI disusun dengan jumlah anggota terdiri atas (lima) orang dengan komposisi 

keahlian paling sedikit terdiri atas 5 (lima) bidang, yang terdiri dari:Ketua 

merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota. 

Disamping itu perlu juga muatan berkenaan dengan komposisi keahlian untuk 

menjamin organ ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Komposisi keahlian 

dapat terdiri atas (i) Keahlian bidang akuntansi/keuangan, (ii) Keahlian bidang 

manajemen sumber daya manusia, (iii) Keahlian bidang manajemen asset, (iv) 

Keahlian bidang hukum, (v) Keahlian bidang organisasi ketatalaksanaan.Keahlian 

bidang lainnya dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. 

Dewan Pertimbangan 

Dewan Pertimbangan diperlukan dalam penyelenggaraan POLBAN, karena Dewan 

Pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-

akademik dan fungsi lain. Oleh karena itu, perlu materi berkaitan dengan 

keanggotaan Dewan Pertimbangan. Keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas 

paling sedikit 5 (lima) orang orang dengan komposisi mewakili unsur-unsur 
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konstituen. Komposisi unsur-unsur konstituen terdiri atas tokoh masyarakat, 

pemerintah daerah, industri/asosiasi, pakar pendidikan, wakil POLBAN purna 

bakti, alumni,  dan unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) 

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sangat diperlukan karena 

merupakan tugas utama POLBAN di bidang Tridharma Perguruan Tinggi selain 

penyelenggaraan pendidikan. Unit Pnelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

akan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, kerjasama lembaga serta ikut mengusahakan dan 

mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. 

Jurusan dan Program Studi 

Jurusan sangat diperlukan karena merupakan tugas utama POLBAN di bidang 

Tridharma PerguruanTinggi. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung 

yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dalam 1(satu) rumpun disiplin 

ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. Oleh karena itu, perlu mutan unsur-

unsur yang ada dalam jurusan. Unsur-unsur dalam jurusan berbentuk: Program 

Studi, Majelis Jurusan, Kelompok Keahlian, Laboratorium dan/atau studio, dan 

Wali Mahasiswa. 

Bagian dan Sub-Bagian 

Bagian dan Sub-bagian sangat diperlukan karena merupakan unsur penunjang yang 

signifikan dalam organ POLBAN, karena Bagian dan Sub-Bagian merupakan unsur 

pelaksana administrasi POLBAN yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan 

administratif kepada seluruh unsur di lingkungan POLBAN. 

Bagian dan Sub-Bagian yang diperlukan untuk dapat melaksanakan dengan baik 

penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di 

lingkungan POLBAN, akan terdiri atas:  

(i) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang didukung oleh 

sub-bagian Administrasi Akademik dan Sub Bagian Kemahasiswaan, 
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(ii) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang didukung oleh Sub-

Bagian Kepegawaian dan Sub-Bagian Tata Usaha. 

(iii) Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi yang didukung oleh Sub 

Bagian Perencanaan dan Pengendalian dan Sub Bagian Ssitem Informasi. 

Unit Pelaksana Teknis 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) diperlukan dalam penyelenggaraan POLBAN, karena 

UPT merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan 

pendidikan di lingkungan POLBAN. Oleh karena itu, organ ini perlu diidentifikasi 

unsur-unsurnya.UPT di lingkungan POLBAN terdiri atas: UPT Perpustakaan, UPT 

Perawatan dan Perbaikan, UPT Bahasa,  UPT Studio Gambar, UPT Komputer. 

Selain unsur-unsur di atas, dirasakan perlu pula membentuk Satuan Penjaminan 

Mutu yg berfungsi untuk memantau kinerja unit-unit di Polban agar dapat mencapai 

target-target mutu yg telah ditetapkan. 

Tata Kerja 

Susunan organ POLBAN agar dapat berjalan dengan baik memerlukan beberapa 

hal, oleh karena itu, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan POLBAN 

dalam melaksanakan tugasnya wajib:  

1. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di 

lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan POLBAN 

maupun dengan instansi lain di luar POLBAN sesuai dengan tugasnya 

masing-masing;  

2. mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  

3. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi 

penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  

4. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan 

masing-masing;  
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5. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan  

6. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahan.  

Disamping unsur-unsur di atas, setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima 

laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah 

dan mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 

memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya. 

 PERAN STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung, bahwa mandat Politeknik 

Negeri Bandung adalah sebagai institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang 

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan 

tertentu. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang menjadi acuan 

dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Dasar hukum pembangunan Ilmu 

pengetahuan dan teknologi nasional dan pendidikan tinggi tersebut adalah UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 

31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dalam UUD Pasal 28 C ayat (1) 

disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan 

memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan 

kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam 

UUD Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Di samping 

itu, Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran 
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pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara 

serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan nasional. Tambahan pula, Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa 

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia. Pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan 

nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika 

pembangunan tersebut mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta 

sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau 

dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. 

Untuk menentukan arah pembangunan di Indonesia, pemerintah Indonesia telah 

merumuskan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI). Dokumen MP3EI ini merupakan rencana untuk mewujudkan 

Visi Indonesia menjadi Negara maju yang merupakan kekuatan 10 (sepuluh) besar 

dunia pada tahun 2030, dan 6 (enam) besar dunia pada tahun 2050 melalui 

pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif serta berkelanjutan. MP3EI akan 

mendorong perubahan kearah penciptaan nilai tambah, pengembangan ekonomi 

yang beragam dan inklusif sesuai dengan potensi masing masing wilayah, sinergi 

pembangunan sektoral dan daerah, pembangunan transportasi yang seimbang serta 

kerjasama pemerintah dengan swasta. Sesuai dengan sektor fokus yang 

diprioritaskan di setiap wilayah, maka pertumbuhan tersebut perlu didukung oleh 

sumberdaya manusia, tenaga terampil yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

wilayah tersebut. 

Pendidikan Tinggi mempunyai peran sangat besar dalam mencetak sumberdaya 

manusia seperti yang diharapkan di atas. Selain itu, sumberdaya manusia yg 

berkualitas sanggup pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun 

kemandirian dan daya saing bangsa. Beberapa aspek daya saing berdasarkan aspek 

pendidikan tinggi dan keterampilan, penguasaan teknologi dan tingkat inovasi 

Indonesia berada di bawah negara tetangga. Aspek daya saing tersebut secara 
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langsung berkaitan dengan kualitas, kinerja dan fungsi Pendidikan Tinggi. Oleh 

karena itu, Pendidikan Tinggi dituntut untuk lebih berkualitas dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat pada tingkatan operasional. Hal ini membutuhkan 

knowledge reconstruction (Jordan, 2004), untuk membangun pengetahuan yang 

lebih terapan guna menghasilkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dapat segera masuk ke dalam arus utama ekonomi. Upaya tersebut 

diwujudkan melalui kebijakan terobosan yang mendasar dan berskala besar yang 

tertuang dalam Higher Education Long Terms Strategy (HELTS 2003-2010), yang 

dalam jangka menengah dan panjang diharapkan akan berdampak besar pada 

peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, dan daya saing 

pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.  

Berdasarkan Undang Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 pendidikan 

tinggi vokasi mendapatkan mandat seperti Politeknik Negeri Bandung, tidak hanya 

dapat menyelenggarakan pendidikan program Diploma, Diploma I sampai dengan 

Diploma IV, akan tetapi dapat juga menyelenggarakan pendidikan program 

magister terapan dan doktor terapan. Saat ini pembukaan Magister Terapan telah 

dilaksanakan, serta telah menerima mahasiswa pertamanya pada tahun akademik 

2013. Hal ini selaras dengan konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan,menyetarakan, dan mengintegrasikan bidang pendidikan dengan 

bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan 

kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Dengan 

demikian Politeknik Negeri Bandung sebagai bagian pendidikan tinggi vokasi harus 

dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan level kualifikasi minimum 

tertentu sebagaimana yang diamanatkan dalam KKNI.  

Politeknik Negeri Bandung sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki potensi 

yang sangat besar dalam berkontribusi baik dalam pembangunan manusia yang 

profesional maupun pembangunan ekonomi nasional. Secara internal potensi yang 

dimiliki Polban dapat mendorong civitas akademika berkontribusi dalam berbagai 

pengembangan ilmu pengetahuan terapan dan teknologi yang dibutuhkan 
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stakeholdeisir.  Permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha dan pembangunan 

nasional akan  berdampak kepada peluang Polban dalam mengisi kebutuhan tenaga 

profesional dan pengembangan teknologi. Melalui program strategis dan 

bekelanjutan yang dilakukan Polban diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh 

dunia usaha maupun masyarakat dapat secara bertahap terantisipasi. 

Secara keseluruhan potensi yang dimiliki Polban meliputi asset, fasilitas pendidikan 

dan penelitian, kapasitas dan kapabilitas dosen, dan potensi mahasiswa dan lulusan. 

Potensi merupakan kemampuan dan kekuatan yang dipunyai dan dimungkinkan 

untuk dikembangkan. Pada saat ini, potensi yang dimiliki Politeknik Negeri 

Bandung dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Sebagai Politeknik terbesar di Indonesia, Politeknik Negeri Bandung 

memiliki 37 Program studi yang telah dipaparkan pada sub bab 

sebelumnya. Selain itu, Politeknik Negeri Bandung merupakan 

Politeknik pertama dan satu-satunya yang mempunyai program studi 

Magister (S-2) Terapan.  

b. Selanjutnya jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia, Politeknik 

Negeri Bandung memiliki jumlah dosen sebanyak 490 dosen. Dengan 

proporsi 8,96% S3, dan 80% S2, dengan spesialisasi yang sangat fokus 

dan spesifik di bidangnya, sehingga sudah sangat memadai untuk dapat 

menunjang kegiatan civitas academica dalam memenuhi tridharma 

perguruan tinggi. 

Adapun jumlah student body tahun 2013 adalah 5.062 mahasiswa yang telah 

mencatat prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, dalam skala 

regional (Jawa Barat) maupun skala Nasional. Jumlah tenaga kependidikan di 

Politeknik Negeri Bandung saat ini adalah 280 yang mampu menunjang kebutuhan 

administratif maupun kebutuhan teknis di laboratorium dan perpustakaan. 

Sebagai Politeknik terluas di Indonesia, Politeknik Negeri Bandung memiliki lahan 

seluas 24 ha, yang saat ini telah dilengkapi dengan fasilitas gedung perkuliahan 

untuk masing-masing jurusan, gedung direktorat, pendopo, gedung pengembangan 
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karier (job placement and assessment center), laboratorium, kantin, perpustakaan, 

asrama mahasiswa, pusat kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, sarana olahraga, 

tempat parkir, sarana kesehatan, dan pusat penelitian. Setiap laboratorium 

dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai, juga disesuaikan 

dengan perkembangan teknologi yang ada. Dengan demikian mahasiswa dapat 

segera menyesuaikan diri saat terjun ke industri dan dunia profesional. Sehingga 

secara keseluruhan, Sarana dan Prasarana yang kini dimiliki oleh Politeknik Negeri 

Bandung sangat memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan berbagai 

penelitian baik untuk pengembangan ilmu maupun pengabdian masyarakat. 

Permasalahan yang dihadapi Polban dalam berkontribusi dan berpartisipasi pada 

pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia yang profesional dan 

pengembangan dunia usaha terkait dengan faktor ekonomi, faktor teknologi dan 

faktor lingkungan.  

Faktor Ekonomi 

Secara umum terdapat empat gelombang peradaban manusia, yaitu: era pertanian, 

era industri, era informasi, dan era konseptual yang diilustrasikan pada  Gambar 2, 

Empat Gelombang Peradaban Manusia.  

Pembangunan ekonomi selama ini telah mengalami berbagai tahap pembangunan 

yang telah memberikan peningkatan kesejahteraan bagi umat manusia. Pink (2005), 

telah memberikan beberapa tahap pembangunan seperti yang diutarakan oleh 

teorinya Rostow. Seiring dengan waktu, perekonomian dunia bergerak dari jaman 

pertanian. Petani menjadi andalan dalam menumbuhkan perekonomian dan produk 

pertanian menjadi komoditas utama dalam perdagangan antar negara. Gambar 

2menunjukkan bagaimana perkembangan ekonomi dunia mengalami pergeseran 

dari era pertanian sampai dengan era konseptual. Sumbu horizontal 

menggambarkan waktu yang ditunjukkan dengan berubahnya abad dan sumbu 

vertikal bagaimana waktu berhubungan searah dengan tingkat affluence, technology 

dan globalization (ATG). Semakin mendekati abad 21, tingkat ATG semakin 

tinggi. Era pertanian pada abad 18, mempunyai tingkat ATG terendah, produk 
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pertanian masih banyak bersifat lokal atau hanya regional dengan teknologi dan 

kemakmuran yang masih terbatas. 

 

 

Gambar 2. Ekonomi dunia akan mengalami pergeseran dan masa depan (abad 21) 

merupakan era “Conceptual Age” 

Sumber: Daniel H. Pink, A Whole New Mind, New York, Riverhead Books, 2005 

 

Abad 19 merupakan abad industri, dimana pada tahun 1876 mulai diperkenalkan 

mesin uap yang membuat revolusi atas sistem pembuatan barang menjadi lebih 

masal dan lebih cepat. Zaman ini menunjukkan tingkat ATG yang lebih besar 

karena kemajuan teknologi dan kemampuan memasarkan barang-barang yang lebih 

luas atas diaplikasikannya mesin uap pada kapal-kapal laut, sehingga tingkat 

kemakmuran negara-negara semakin besar. Abad 20 merupakan abad atau era 

informasi. Pada masa ini mulai tumbuhnya teknologi informasi berupa internet, 

sehingga ruang dan waktu untuk informasi semakin tidak terbatas. Informasi yang 

cepat memberikan akses atas berbagai sumber daya dan teknologi semakin cepat, 

sehingga kapitalisasi semakin tumbuh dan memberikan ruang atas meningkatnya 

ATG pada semua wilayah di dunia. 

Abad 21, atau masa sekarang merupakan era konseptual. Ide baru untuk membuat 

manusia lebih sejahtera menjadi tumpuan utama dalam perkembangan ekonomi 
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dunia. Inovasi, penemuan berbagai hal dan kreativitas menjadi modal utama untuk 

meningkatkan keunggulan dan memberikan ruang menjadi pemimpin dari 

perekonomian dunia. ATG yang tercipta merupakan tertinggi, karena teknologi dan 

globalisasi menjadi syarat utama sehingga kemakmuran suatu negara menjadi tidak 

terbatas. Pada akhirnya kondisi tersebut akan menjadi peluang Polban dalam 

mengisi tantangan keunggulan sumberdaya manusia professional dan inovasi 

pengembangan teknologi yang dibutuhkan dunia usaha.  

Faktor Teknologi dan Industri.  

Adanya perkembangan dan perubahan teknologi baik dalam bidang teknologi 

pembelajaran maupun teknologi dalam bidang informatika mempunyai pengaruh 

yang sangat besar terhadap perkembangan Politeknik Negeri Bandung terutama 

dalam upaya memanfaatkan perkembangan dan perubahan teknologi tersebut untuk 

mendukung keberadaan Politeknik Negeri Bandung. Faktor ini pada hakekatnya 

juga berdampak pada kebutuhan akan dana dan persiapan sumber daya manusianya.   

Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam konsep pengembangan 

Polban. Yang pertama adalah sistem nilai yang tertanam bahwa bangsa Indonesia 

saat ini sebagai negara berkembang  yang seharusnya berorientasi ke depan bahwa 

30 tahun ke depan bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang maju sehingga 

sisitem nilai yang dipakai juga demikian. Dua kondisi teknologi (IPTEK) eksisting 

yang sedang digeluti oleh Polban dan kondisi eksisting industri di Indonesia pada 

akhir-akhir ini.  
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Gambar 3. Peran Polteknik dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

 

Faktor Lingkungan.  

Faktor ini mempunyai dampak pada penataan lingkungan kampus, karena 

umumnya kampus dituntut mempunyai lingkungan yang kondusif, nyaman, asri 

dan tenang serta memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang 

memadai.     

Tingkat kenyamanan lingkungan sangat dipengaruhi oleh tatanan sosial dan budaya 

saat ini telah berubah seiring dengan era globalisasi hal ini terjadi  di dunia kerja 

dan industri yang cenderung bekerja dalam konteks internasionalisasi, dimana 

sumberdaya manusia yang akan mampu bertahan dan berkembang apabila dapat 

bekerja sama dalam suatu tim kerja dengan berbagai perbedaan baik budaya, 

kualifikasi dan kualitas (dilihat dari skill dan knowledge yang dimiliki), suku, ras, 

agama, gender. Hal ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagaimana 

pendidikan tinggi seperti Polban mampu mengembangkan pendidikannya bukan 

hanya pengembangan yang  tertumpu pada pengembangan keterampilan dan 
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pengetahuan saja tetapi juga kemampuan emosional, interpersonal relationship, 

sikap, prilaku yang secara umum dirangkum dalam bentuk soft skill. 

Selain itu kemampuan bekerja lintas negara merupakan keniscayaan dan akan 

menuntut pemahaman sociocultural environment dan cultural intelligenceagar 

lulusan Polban dapat bersikap dan berprilaku sebagaimana mestinya. Sociocultural 

environment berhubungan dengan bagaimana suatu kebijakan bisnis/organisasi 

dapat berlaku efektif dihadapkan pada berbagai sosial budaya yang berbeda dan 

dinegara yang berbeda pula. Hal ini menuntut kemampuan pemahaman dan 

kecerdasan dalam pemahaman  budaya skala internasional.   

 SISTEMATIKA LAPORAN 

Laporan kinerja Politeknik Negeri Bandung Tahun 2015 ini disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Menggambarkan tentang Gambaran Umu Organisasi, Dasar hokum 

Pembentukan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, 

serta Peran Strategis Politeknik Negeri Bandung, Permasalahan yang 

dihadapi, dan Sistematika Penulisan Laporan. 

BAB II Berisi tentang Perencanaan Kinerja Politeknik Negeri Bandung 

Tahun 2015, diantaranya berisi tentang Visi, Misi, dan Tujuan 

Politeknik Negeri Bandung untuk mencapai perencanaan kinerjanya. 

BAB III Menggambarkan Akuntabilitas Kinerja Politeknik Negeri Bandung 

yang berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi, Capaian inerja 

Lainnya, dan Capaian Kinerja Anggaran Politeknik Negeri Bandung. 

BAB IV Penutup yang berisi tentang Simpulan dan Langkah-Langkah Masa 

Depan Politeknik Negeri Bandung 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA  

Politeknik Negeri Bandung yang telah berdiri sejak tahun 1987 dengan nama 

Politeknik Institut Teknologi Bandung (Politeknik ITB), saat ini telah berubah 

nama menjadi Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) yang mandiri dan lepas dari 

Institusi induknya, yaitu institut Teknologi Bandung dengan terbitnya Statuta 

Politeknik Negeri Bandung Nomor 3 Tahun 2006. Dalam statuta tersebut 

disebutkan bahwa: 

 VISI 

Visi Politeknik Negeri Bandung adalah: 

 “ Menjadi institusi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi yang 

inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi 

terapan”. 

 MISI 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 3 tahun 2006 tentang 

Statuta Politeknik Negeri Bandung, misi Politeknik Negeri Bandung adalah:  

a. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang 

kompeten, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa 

kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan;  

b. Melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;  

c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung 

peningkatan mutu kehidupan.  
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 TUJUAN 

Sebagaimana tercantum dalam statuta, tujuan strategis Politeknik Negeri Bandung 

adalah sebagai berikut: 

a. menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang berstandar nasional 

dan/atau internasional.  

b. membangun jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika yang dapat 

menumbuhkembangkan sektor industri.  

c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 

melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk 

mendukung pembangunan nasional.  

d. memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat Indonesia berazaskan 

pemerataan dan keadilan.  

e. mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-

program kemitraan dengan industri, masyarakat dan pemerintah. 

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut di atas maka rencana kinerja 

Politeknik Negeri Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2015 

Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Sasaran Strategis No Indikator Kinerja 

Target Capaian 

Volume Satuan 

4.1 APK 

Perguruan  

Tinggi dan 

PTA Usia 19-

23 Tahun 

4.5 Pengembanga Mutu 

Pendidikan 

Politeknik 

1.4.1 Tridharma  Perguruan Tinggi 

1.1. Meningkatkan Angka partisipasi 

Kasar (APK) melalui Pendirian 

Program studi D-IV Maupun 

Memperbesar Jumlah Penerimaan 

Mahasiswa Baru Program D3 dan 

D4 

1 Penerimaan Mahasiswa 

Baru 

1850 mhs 

4.7 Penyediaan Dosen 

dan Tenaga 

Kependidikan 

Bermutu 

1.4. Menigkatkan Kualitas Tenaga 

Pendidik Melalui Pendidikan 

Formal Hingga Mencapai Strata 3 

1 Dosen Penerima 

beasiswa S-3 Luar 

Negeri 

72 ob 

4.5 Pengembanga Mutu 

Pendidikan 

Politeknik 

1.9. Meningkatkan Kualitas. Daya Saing 

dan Relevansi Lulusan 

1 Penyediaan Bahan 

Praktikum 

22 pkt 

2 Beasiswa Bidik Misi 265 mhs 

3 Mahasiswa 

Melaksanakan 

Belajar Bekerja 

Terpadu 

50 mhs 

4 Mahasiswa Penerima 

Beasiswa 

PPA/BBM 

540 mhs 

5 Pelaksanaan 

Pendidikan dan  

Pengajaran 

4400 mhs 
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Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Sasaran Strategis No Indikator Kinerja 

Target Capaian 

Volume Satuan 

6 Penyelesaian Masa 

Studi dan  

Penempatan Kerja 

1736 mhs 

7 Pengembangan 

Inkubator 

Bisnis Mahasiswa 

1 keg 

4.5 Pengembanga Mutu 

Pendidikan 

Politeknik 

2.2. Meningkatkan Hasil Penelitian 

Terapan Yang Berorientasi Pada 

Pemecahan Permasalahan Nyata di 

Lingkungan Internal. Masyarakat. 

Pemerintah dan Industri 

1 Laporan Hasil 

Penelitian Hibah 

Bersaing 

13 judul 

2 Laporan Hasil 

Penelitian   

Fundamental 

1 judul 

3 Laporan Hasil 

Penelitian 

Desertasi Doktor 

2 judul 

4 Kerjasama Penelitian 

Unggulan  

PT 

135 judul 

5 Penelitian dengan 

Lembaga 

Terkait 

10 judul 

6 Penelitian Pemula dan 

Terapan 

500 judul 
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Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Sasaran Strategis No Indikator Kinerja 

Target Capaian 

Volume Satuan 

4.1.3. Prosentase  

Dosen dengan 

Publikasi 

Nasional 

4.9. Prosentase Dosen 

Melakukan 

Pengabdian 

Masyarakat 

3.5. Meningkatkan Peranan Politeknik 

Negeri Bandung Terhadap 

Dinamika Masyarakat di Sekitarnya. 

Masyarakat Daerah Hingga 

Nasional Melalui Dukungan Aktif 

Dalam Bidang Rekayasa dan Non-

Rekayasa 

1 Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis 

Pendidikan 

1 lap 

1.4.2. Pendukung Tridharma Perguruan Tinggi 

4.7. Penyediaan Dosen 

dan  Tenaga 

Kependidikan 

Bermutu 

1.1 Tersedianya Sumber Daya Manusia 

(SDM) Yang  Kompeten Dalam 

Menjalankan Program Tridharma 

Perguruan Tinggi dan 

Pendukungnya 

1 Beasiswa Pegawai 1 keg 

2 Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

191 ok 

4.3. Jumlah PTP 

Otonom 

4.8 Prosentase 

Perguruan Tinggi 

Menuju Otonom 

Perguruan  Tinggi 

2.1. Penguatan Kelembagaan Sehingga 

Terwujudnya Tata Kelola Yang 

Baik/Good Governance Dalam 

Pengelolaan dan Pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi dan 

Pendukungnya 

1 Layanan Perkantoran 

Satuan Kerja 

12 bln 

2 

  

Penyelenggaraan 

Operasional dan 

Pemeliharaan 

Perkantoran  

12 bln 

3 Pengembangan 

Pendidikan dan  

Pengajaran 

1 keg 

4 Layanan Untuk 

Mendukung 

Pelaksanaan Hibah 

12 bln 



LAKIP POLBAN 2015 

 

 23 

Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Sasaran Strategis No Indikator Kinerja 

Target Capaian 

Volume Satuan 

4.8. Prosentase 

Perguruan Tinggi 

Menuju Otonom 

Perguruan  Tinggi 

2.2. Penguatan Sistem Manajemen 

Perencanaan. Pemrograman dan 

Pelaksanaan Keuangan Yang Efektif 

dan Efisien Guna Memasuki Pola 

Keuangan Badan Layanan Umum 

(PK-BLU) 

1 Penyusunan Rencana 

dan Program 

1 Keg 

4.8. Prosentase 

Perguruan Tinggi 

Menuju Otonom 

Perguruan  Tinggi 

2.4. Penguatan Keterbukaan dan 

Transparasi Sehingga Menjadi 

Bentuk Pengawasan Internal Yang 

Efektif dan  Terpeliharanya Suasana 

Akademis Yang Kondusif Dalam 

Semua Kegiatan 

1 PT yang menerapkan 

Sistem Penjaminan 

Mutu 

1 keg 

2 Pengembangan Jurusan 

dan Program Studi 

2 keg 

3 Penilaian Kinerja 

Dosen 

1 Pkt 

4.1. APK 

Perguruan 

Tinggi dan 

PTA Usia 19-

23 Tahun 

4.6. Jumlah Perguruan 

Tinggi Memenuhi 

Mutu Sarana dan  

Prasarana 

2.6. Peningkatan Layanan Internal dan 

Eksternal Sesuai Dengan Kebutuhan 

dan Keinginan Pemangku 

Kepentingan 

1 Pemeliharaan 

Kesehatan Mahasiswa 

5200 mhs 

2 Peningkatan Layanan  

Perpustakaan 

2 keg 

4.6. Jumlah Perguruan 

Tinggi Memenuhi 

Mutu Sarana dan  

Prasarana 

3.2. Senantiasa Tersedia Sarana dan 

Prasarana yang Memadai Untuk 

Mendukung Program Tridharma 

Perguruan Tinggi dan 

Pendukungnya 

1 Alat Laboratorium 

Pendukung 

Pembelajaran 

12 pkt 

2 Buku-Buku 

Perpustakaan 

2500 buku 

3 Bangunan 

Pendukung 

Pembelajaran 

4715 m2 
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Indikator Kinerja 

Utama 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Sasaran Strategis No Indikator Kinerja 

Target Capaian 

Volume Satuan 

4 Alat Pendukung 

Manajemen 

Perguruan Tinggi 

  pkt 

5 Penyediaan Alat 

Pendidikan dan 

Perkantoran 

4 pkt 

6 Penyelenggaraan 

Operasonal dan 

Pemeliharaan 

Perkantoran 

12 bln 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

III.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 (perbandingan antara target dengan realisasi) 

Pengukuran capaian kinerja Politeknik Negeri Bandung Tahun 2015 adalah merupakan 

pengukuran yang membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi/capaian 

kinerja yang dicapai. Pengukuran capaian kinerja tahun 2015 ini dibagi menjadi beberapa bidang, 

yaitu: 

III.1.1.1 BIDANG AKADEMIK 

Pengukuran capaian kinerja Politeknik Negeri Bandung dimulai dari bidang akademik sesuai 

dengan mandat dan fungsinya adalah sebagai penyelenggara pendidikan bidang vokasi jenjang 

Diploma, secara rinci capaian kinerja tahun 2015 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.  

Bidang pengelolaan pendidikan Politeknik Negeri Bandung tahun 2015 telah menunjukkan kinerja 

dengan hasil rata-rata telah melampaui target, walaupun ada beberapa yang masih di bawah target, 

bahkan tidak tercapai yaitu double degree dengan perguruan tinggi luar negeri. Kerjasama dengan 

perguruan tinggi luar negeri sudah dilakukan inisiasinya dengan salah satu perguruan tinggi di 

Negara Taiwan, namun kerjasama ini hanya dibidang pengembangan kompetensi dosen dan studi 

lanjut bagi lulusan Politeknik Negeri Bandung. 

Penerimaan mahasiswa baru tahun 2015 belum mendapatkan jumlah yang daftar ulang mencapai 

target yang ditetapkan, yaitu hanya 97, 79% saja. Namun dari sisi rasio pendaftar sudah 

menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, dimana target yang ditetapkan adalah 1:6 tetapi 

realisasinya adalah 1:17. Hal ini menggambarkan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru di 

Politeknik Negeri Bandung telah berhasil meningkatkan daya saing pendaftar dari kedua jalur 

penerimaan mahasiswa ,yaitu jalur PMDK dan jalur Ujian, meskipun keragaman jumlah pendaftar 

dari berbagai propinsi mengalami penurunan. 
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Tabel 2. Capaian Kinerja Bidang Akademik Tahun 2015 

 

Layanan Pendidikan Politeknik Negeri Bandung diberikan untuk sebanyak 5.486 orang 

mahasiswa, hal ini menurun menjadi 98,8% dari target yang ditetapkan sebanyak 5.500 orang 

mahasiswa. Ini terjadi karena Politeknik Negeri Bandung dalam pelaksanaan pendidikannya 

menerapkan sistem paket dan Drop Out (DO) untuk mahasiswa yang berada di semester 1 sampai 

dengan 4 untuk diploma III dan 1 sampai dengan 6 untuk jenjang Diploma IV sehingga ada 

kemungkinan penurunan jumlah mahasiswa yang dilayani tersebut karena DO tersebut atau sebab 

yang lainnya, diantaranya adalah mahasiswa mengudurkan diri pada semester 3 karena pindah ke 

perguruan tinggi lain seperti universitas atau institut. 

Peningkatan hasil proses belajar mengajar mahasiswa di Politeknik Negeri Bandung terus 

ditingkatkan dengan berbagai macam cara, yaitu: 

1. Memberikan bekal calon lulusan mahasiswa Politekik Negeri Bandung dengan sertifikasi 

Bahasa inggris. 

2. Memberikan sertifikasi pendamping ijazah sesuai dengan kompetensi program studi 

masing-masing sehingga mahasiswa lulus akan mendapatkan ijazah dan sertifikast 

kompetensi lainnya. 

1 2 4 5 6

1 Jumlah Mahasiswa Baru Diploma 1,850                                 1,809                   97.8%

2 Rasio penerimaan/pendaftar 01/06 01/17 100.0%

3 Persentase mahasiswa yg berasal dari SMK (%) 20 20                         100.0%

4 Jumlah propinsi asal mahasiswa 29 25                         86.2%

5 Layanan Pendidikan (mahasiswa) 5,550                                 5,486                   98.8%

6 Layanan Adminitrasi Pendidikan 6000 5,976                   99.6%

7 Indek Prestasi Kumulatif rata-rata 3.00 3.12 104.0%

8 Persentase Mahasiswa Drop Out (%) 0.5 0.92 184.0%

9 Kemampuan berbahasa  Inggris rata-rata 475 421                       88.6%

10 Persentase kehadiran mahasiswa/mata ajaran/semester  (%) 95.5 99.02                   103.7%

11 Persentase kehadiran tenaga pendidik/mata ajaran/semester (%) 96.5 96.3                     99.8%

12 Masa studi Program D-III (bulan) 36.0 36.0                     100.0%

13 Persentase lulusan dng IPK >=2.75 (%) 80.9 89.0                     110.0%

14 Persentase mahasiswa D3  yg lulus tepat waktu (3 tahun) (%) 97.6 98.0                     100.4%

15 Persentase mahasiswa D4  yg lulus tepat waktu (4 tahun) (%) 95.0 84.0                     88.4%

16 Persentase lulusan yg mendapat pekerjaan 3-6 bln setelah lulus (%) 60 40.00                   66.67%

17 Persentase program studi dengan peringkat BAN-PT minimal B (%) 60.0 77.50 129.17%

18 Jumlah program studi D-IV 20 18                         90.00%

19 Jumlah program Magister Terapan 4 1                           25.00%

20 Jumlah double degree dengan PT luar negeri 6

21 Persentase kurikulum prodi yg dikembangkan dari kompetensi yg 

dibutuhkan dunia kerja dan dunia usaha (SKKNI) (%)

100 100 100.00%

Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatkan 

kemampuan 

Polban dalam 

pelaksanaan dan 

pengelolaan 

bidang 

pendidikan
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3. Penyesuaian kurikulum terhadap KKNI untuk seluruh kurikulum di Program Studi. 

4. Memberikan pelatihan kedisiplinan dan bela negara kepada para mahasiswa baru. 

5. Memberikan dana untuk publikasi kepada para mahasiswa yang akan lulus. 

Pelatihan sertifikasi kompetensi lainnya dan sertifikasi Bahasa inggris dilakukan untuk 

menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, hal ini 

ditunjukkan dengan perolehan indeks prestasi kumulatif (IPK) rata-rata mahasiswa yang 

meningkat dari target yang telah ditetapkan, yaitu meningkat menjadi 104%, tingkat kelulusan 

jenjang Diploma III meningkat menjadi 98% atau naik 0,4% dari target, namun untuk jenjang 

Diploma IV mengalami penurunan sekitar 11,6%, dari sisi kehadiran mahasiswa dalam mengikuti 

perkuliahan mengalami kenaikan 3,7% atau menjadi 99,02%, hal ini sangat dipengaruhi oleh 

adanya pelaksanaan pelatihan kedisiplinan dan bela negara kepada calon mahasiswa baru di setiap 

angkatannya. Kompetensi tersebut juga meningkat dengan ditunjukkannya para mahasiswa yang 

mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif di atas 2,75 mencapai 89% dari target 80,9%. 

Dengan adanya peningkatan rata-rata layanan pendidikan di atas akan sangat berpengaruh terhadap 

mahasiswa yang lulus, mahasiswa yang telah lulus dan berminat untuk melanjutkan ke dunia kerja, 

dengan bekal berbagai macam peningkatan layanan pendidikan di atas akan mudah untuk 

mendapatkan kerja walaupun presentase mahasiswa yang mendapatkan kerja 3-6 bulan setelah 

lulus hanya 40% atau mengalami penurunan sebesar 33,33% dari target,  akan tetapi penurunan 

tersebut tidak semuanya menggambarkan kinerja yang kurang baik, karena harus ditelusuri juga 

berapa besar jumlah mahasiswa yang berminat melanjutkan studi lanjut ke jejang yang leih tinggi 

dari ijasah yang didapatkannya. 

III.1.1.2 BIDANG KEMAHASISWAAN. 

Capaian kinerja bidang kemahasiswaan Politeknik Negeri Bandung tercapai dengan rincian seperti 

terlihat pada Tabel 3. Kinerja bidang kemahasiswaan secara keseluruhan menunjukkan prestasi 

yang baik, dari sisi layanan, Politeknik Negeri Bandung telah memberikan layanan kepada 

mahasiswa secara penuh 12 bulan untuk 5.486 orang mahasiswa. Dari sebanyak mahasiswa 

tersebut telah diberikan beasiswa untuk meringankan biaya pendidikan kepada para mahasiswa 

dengan berbagai macam sumber dana, yaitu PPA dan BBP-PPA telah menjangkau untuk 682 orang 

mahasiswa ditambah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan peningkatan akses Perguruan 
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Tinggi sebanyak 556 orang sehingga total yang menerima bantuan biaya pendidikan adalah 

sebanyak 1.238 orang, jadi apabila diprosentasekan adalah 22,56% dari total jumlah mahasiswa 

Tahun 2015 atau penerima beasiswa tersebut meningkat 52,96% dari target yang telah ditentukan. 

Tabel 3. Capaian Kinerja Bidang Kemahasiswaan 

 

Sementara dari sisi prestasi mahasiswa dalam berbagai macam kejuaraan juga menunjukkan 

peningkatan, sebanyak 60 orang mahasiswa telah berprestasi dalam berbagai macam kegiatan 

minat dan bakat serta nalar. Kemudian untuk prestasi dan memperoleh minimal juara ke-3 ada 

sebanyak 21 orang mahasiswa dalam berbagai macam lomba setingkat nasional maupun tingkat 

nasional. Prestasi-prestasi tersebut menggambarkan bahwa para mahasiswa Politeknik Negeri 

Bandung yang mengikuti proses belajar mengajar dengan sistem paket dari hari senin sampai 

dengan hari jum’at masih dapat meluangkan waktu dengan mengembangkan minat, bakat dan 

nalarnya sehingga mampu berprestasi di tingkat nasional. 

Untuk lebih meningkatkan kompetensinya, mahasiswa juga diberi kesempatan mengembangkan 

ilmu dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan mengembangkan 

wirausaha. Dalam pelaksanaan penelitian, Politeknik Negeri Bandung telah mengalokasikan dana 

penelitian untuk sebanyak 20 orang, namun ternyata proposal yang masuk dan layak untuk didanai 

ada sebanyak 39 proposal penelitian atau naik 95% dari target, hal ini sangat menggembirakan 

karena ternyata minat meneliti mahasiswa mulai tumbuh. Pelaksanaan penelitian ini juga 

menggugah para mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil penelitian tersebut kepada 

masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dimana tahun ini ada 

sebanyak 410 kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa.  

1 Layanan Organisasi Kemahasiswaan (bulan) 12 12                100.00          

2 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat

96 410              427.08          

3 Jumlah Layanan Unit Kegiatan Mahasiswa Yang Sehat 9 20                222.22          

4 Jumlah mahasiswa yang melaksanakan kegiatan kewirausahaan 40 45                112.50          

5 Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi di tingkat nasional di bidang 

minat, nalar, dan bakat

40 60                150.00          

6 Jumlah perolehan juara, minimum ke 3, dalam lomba,  minimal tingkat 

nasional

20 21                105.00          

7 Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan penelitian 20 39                195.00          

8 Jumlah Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan Peningkatan Akses 

PT

477 556              116.56          

9 Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBP-PPA 500 682              136.40          

Meningkatkan 

kemampuan 

Polban dalam 

pelaksanaan dan 

pengelolaan 

bidang 

kemahasiswaan
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Selain kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, para mahasiswa juga diarahkan dan 

dibimbing oleh para dosen untuk mengembangkan wirausaha, dimana tahun ini diberikan dana 

untuk 40 orang mahasiswa, namun realisasinya ada sebanyak 45 orang mahasiswa yang berhasil 

lolos untuk mendapatkan dana pelaksanaan kewirausahaan. 

III.1.1.3 BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Penelitian di Politeknik Negeri Bandung pada umumnya dikelompokan menjadi : 

1. penelitian dengan sumber dana PNBP 

2. penelitian kompetitif nasional 

3. penelitian  desentralisasi 

4. penelitian dengan sumber dana lainnya 

Kinerja bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015 dapat dilihat pada 

Tabel 4.: 

Tabel 4. Capaian Kinerja Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
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Penelitian PNBP terdiri dari skema-skema penelitian yang dirancang husus untuk memenuhi 

kebutuhan Polban, yang  meliputi skema penelitian pemula, penelitian peningkatan kapasitas Lab/ 

Prodi, penelitian terapan, penelitian peningkatan daya saing KBK, penelitian unggulan Polban 

untuk RENSTRA/RIP, dan penelitian Peningkatan Kreatifitas Mahasiswa husus mendorong 

pengembangan inovasi (PKM-KC). 

Untuk penelitian Pemula, dalam rencana kerja pada tahun 2015 ditargetkan menghasilkan  20  

judul laporan. Pada pelaksanaannya, laporan yang dapat dihasilkan berjumlah 12 judul (termasuk 

laporan penelitian untuk dosen-dosen dari Akademi Komunitas Kajen, Pekalongan sebanyak 3 

judul), sehingga capaian fisik kegiatan ini adalah 50%. Meskipun demikian, jika dibandingkan 

dengan jumlah capaian laporan penelitian Pemula pada tahun 2014 yang hanya 6 judul, maka 

jumlah capaian laporan penelitian Pemula pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 100%. 

Untuk penelitian Peningkatan Kapasitas Lab/ Prodi, dalam rencana kerja pada tahun 2015 

ditargetkan menghasilkan 17 judul laporan. Pada pelaksanaannya, laporan yang dapat dihasilkan 

berjumlah 12 judul,  sehingga capaian fisik kegiatan ini adalah  70,6%. Dibandingkan dengan 

tahun lalu, jumlah laporan skema penelitian ini mengalami  peningkatan sebesar 33,3%, karena 

pada tahun 2014 jumlah capaian laporan skema penelitian ini hanya 9 judul.  Untuk penelitian 

Peningkatan Daya Saing KBK, dalam rencana kerja  tahun 2015 ditargetkan  menghasilkan 6 judul 

laporan. Pada pelaksanaannya, laporan yang dapat dihasilkan berjumlah 5 judul, sehingga capaian 

fisik kegiatan ini adalah 83,3%. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2014. 

Dalam rencana kerja  tahun 2015 penelitian Unggulan Polban untuk mendukung RIP/ RENSTRA 

ditargetkan untuk menghasilkan 4 judul laporan. Pada pelaksanaannya  dihasilkan enam laporan 

untuk mendukung implementasi RENSTRA,  sehingga capaian fisik kegiatan ini adalah 150%. 

Sedangkan skema penelitian Terapan, pada tahun 2015 ditargetkan untuk menghasilkan 10 judul 

laporan. Pada pelaksanaanya penelitian Terapan menghasilkan  8 judul laporan atau  capaian fisik 

kegiatan adalah 80%.  Dari sisi jumlah laporan, penelitian Terapan masih sama capaiannya dengan 

tahun 2014. 

  Dalam rangka mengembangkan kreativitas dan membangun inovasi mahasiswa, pada 

tahun 2015 telah diperkenalkan skema penelitian yang baru, yang ditujukan husus bagi mahasiswa, 
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yaitu PKM-KC. Pada tahun 2015, skema PKM-KC ditargetkan untuk menghasilkan 20 judul 

laporan. Pada pelaksanaanya PKM-KC menghasilkan 16 judul laporan, sehingga capaian fisik 

kegiatan ini adalah 80%. Untuk suatu skema penelitian yang baru diperkenalkan, maka capaian ini 

sangat memuaskan. 

Di samping skema-skema penelitian PNBP, pada tahun 2015 Polban juga melaksanakan penelitian 

desentralisasi, seperti skema Hibah Bersaing (21 judul), dan penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

(3 judul).  

Sebagai salah Politeknik ternama di Indonesia, Polban juga memperoleh  penelitian dengan hibah 

kompetitif nasional. Untuk tahun 2015 penelitian kompetitif nasional yang telah dilaksanakan 

adalah : 

1. penelitian Fundamental   - 5 judul 

2. penelitian Disertasi Doktor - 1 judul 

3. penelitian MP3EI  - 1 judul 

4. penelitian Strategis Nasional (STRANAS)  - 2 judul.  

 

III.1.1.4 BIDANG LAYANAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Untuk mendukung pencapaian kinerja akademik, tidak kalah perannya adalah penguatan tata 

kelola melalui peningkatan sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan 

lainnya. Dosen sebagai ujung tombak perguruan tinggi dalam pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran, berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 maka 

wajib berpendidikan, minimal strata 2 (magister).  

Politeknik Negeri Bandung yang saat ini telah berusia kurang lebih 28 tahun telah banyak 

mengalami perkembangan, diantaranya jumlah program studi yang ada telah mencapai 40 Program 

Studi yang terdiri dari 18 Program Studi jenjang Diploma III, 18 Program Studi jenjang Diploma 

IV, 3 Program Studi Di Luar Domisili (PDD) jenjang Diploma II, dan 1 Program Studi jenjang 

Magister Terapan, jumlah dosen, dan juga jumlah mahasiswa.  
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Berdasarkan pada Paragraf 2, Pasal 16 Ayat (2) disebutkan bahwa Pendidikan Vokasi dapat 

dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister atau program doktor terapan. Mengacu 

pada undang-undang tersebut, sejak tahun 2013 Politeknik Negeri Bandung telah menerima 

mahasiswa program magister terapan di Jurusan Teknik Sipil, dan tahun 2015 telah disetujui 

proposal pendirian program studi magister terapan sebanyak 3 program, yaitu program studi teknik 

energi, manajemen aset fisik, dan keuangan syariah. Untuk mendukung pengajaran di program 

magister terapan ini diperlukan kualifikasi dosen yang berpendidikan S3/Doktor sehingga 

pengembangan pendidikan formal untuk dosen diarahkan untuk mencapai jenjang S3. Jumlah 

dosen yang telah berpendidikan S3 di Politeknik Negeri Bandung ada sebanyak 53 orang atau baru 

11% dari total jumlah dosen yang ada (501 dosen), sementara dosen yang berpendidikan 

S2/Magister ada sebanyak 445 orang dosen dan diantaranya telah menjalani proses penyelesaian 

studi lanjut di program doktor, sehingga masih ada sebanyak kurang lebih 11 orang staf pengajar 

lagi yang belum melaksa nakan studi lanjut ke S2 atau telah menjalani studi S2 tetapi tidak dapat 

dialih statuskan menjadi dosen karena usia (sebanyak 2 orang). 

Dosen adalah jabatan fungsional yang karirnya sangat dipengaruhi oleh pencapaian angka kredit 

atas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dosen, yaitu pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, 

pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Jenis jabatan fungsional 

dosen yaitu Asisten Ahli (AA), Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. Sebanyak 119 orang dosen 

Politeknik Negeri Bandung atau sebanyak 40% telah menduduki jabatan Lektor Kepala. Hal ini 

menggambarkan bahwa penguatan tat kelola dibidang sumber daya manusia Politeknik Negeri 

Bandung harus tetap ditingkatkan, khususnya dalam bidang pendidikan formal karena tuntutan 

peraturan terhadap dosen semakin ketat dan mengikat. 

Untuk mendukung kinerja dosen dan institusi, maka diperlukan tenaga kependidikan yang 

kompeten dibidangnya. Jumlah tenaga kependidikan di Politeknik Negeri Bandung ada sebanyak 

280 orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 104 orang tenaga kontrak yang terbagi 

ke dalam masing-masing jabatan dan tanggung  jawab, sementara rasio jumlah tenaga 

kependidikan tersebut terhadap mahasiswa adalah 1:20.   

Dari keseluruhan gambaran capaian kinerja di atas secara menyeluruh dapat digambarkan seperti 

pada tabel 2 tersebut di bawah ini: 
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III.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2015 terhadap Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya. 

III.1.2.1 Bidang  Pendidikan dan Pengajaran 

Pengukuran capain kinerja bidang pendidikan dan pengajaran dimulai dari proses penerimaan 

mahasiswa baru, dilanjutkan dengan proses pendidikan dan pengajaran, sampai dengan kelulusan 

serta daya serap lulusan. Target penerimaan mahasiswa baru dari tahun 2011 sampai dengan tahun 

2015 telah mengalami kenaikan dari sisi daya tampung dan rasio pendaftar, seperti yang terlihat 

di Tabel 5. 

Tabel 5. Perbandingan dan Capaian Kinerja Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2011 sampai 

dengan Tahun 2015 

 

Kinerja penerimaan mahasiswa baru tersebut di atas menggambarkan bahwa promosi, minat para 

lulusan SMA/SMK/MA, dan kemudahan proses pendaftaran secara online Politeknik Negeri 

Bandung sangat mempengaruhinya. Promosi penerimaan calon mahasiswa baru dimulai dari para 

mahasiswa yang tergabung dalam paguyuban daerah dan memanfaatkan libur semeteran datang 

ke sekolah di daerah-daerah, hal ini sangat tepat karena calon mahasiswa dapat langsung menerima 

informasi tentang bagaimana proses pendaftaran dan seleksi mahasiswa baru di Politeknik Negeri 

Bandung, proses belajar mengajar sampai dengan adaptasi dilingkungan yang baru bagi para 

lulusan dari daerah. Pendaftaran secara online sangat mempermudah dan meminimalkan biaya 

operasional para calon mahasiswa karena tidak perlu bolak balik datang ke Politeknik Negeri 

Bandung, terlebih proses pendaftaran ini, Politeknik Negeri Bandung bekerjasama dengan pihak 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang jangkauannya sampai dengan di Kecamatan-Kecamatan. 

Proses pendidikan dan pengajaran di Politeknik Negeri Bandung adalah menganut paket dalam 

setiap semesternya, sehingga mengkondisikan para mahasiswa dapat lulus tepat waktu sesuai 

dengan program yang dijalaninya. Politeknik Negeri Bandung adalah penyelenggara pendidikan 

vokasi yang mengedepankan pendidikan ketrampilan dari pada teori, dengan pendidikan tersebut 

diharapkan para lulusan akan mudah mendapatkan tempat kerja bagi yang berminat langsung 

Target Realisasi

Jumlah Calon Mahasiswa Baru 1474 1525 1525 1707 1850 1691 1850 1807 1850 1809

Rasio keketatan calon mhs baru 1:4 1:5.8 1:5.6 1:6,8 1:5.6 1:11 1:6 1:12 1:6 1:17

TAHUN

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
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bekerja. Untuk mendapatkan hasil proses belajar mengajar yang maksimal, maka Institusi telah 

melakukan bermacam-macam perencanaan pengembangan untuk mahasiswa maupun dosen. 

Macam-macam kegiatan pengembangan untuk para mahasiswa dan dosen adalah: 

1. Sertifikasi Bahasa Inggris (TOEIC dan EPT) bagi para mahasiswa semester akhir. 

2. Sertifikasi kompetensi lainnya sesuai dengan program studi masing-masing sebagai 

pendamping ijasah kepada para mahasiswa yang akan lulus. 

3. Memberikan pendanaan kepada para mahasiswa untuk mempublikasikan dalam jurnal 

ilmiah hasil tugas akhirnya. 

4. Sertifikasi kompetensi kepada para dosen. 

5. Evaluasi kurikulum berbasis KKNI untuk setiap program studi. 

6. Pembuatan bahan ajar berbasis e-learning kepada para dosen yang berminat. 

7. Pemberian pendanaan ke setiap Jurusan untuk melakukan inisiasi kerjasama, baik nasional 

maupun internasional. 

Macam-macam kegiatan tersebut di atas membawa dampak, baik untuk para mahasiswa maupun 

para dosen. Untuk para mahasiswa dengan adanya pengembangan bagi para dosen melalui 

peningkatan kompetensi maupun perangkat pengajaran, perolehan indeks prestasi kumulatif (IPK) 

para  mahasiswa ada kecenderungan mengalami kenaikan dari tahun 2011 ke tahu 2015 seperti 

terlihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Perbandingan dan Capaian Hasil Pendidikan dan Pengajaran 

 

Perolehan IPK yang meningkat setiap tahunnya para mahasiswa di Politeknik Negeri Bandung 

juga mempengaruhi kenaikan para lulusan, dimana data para mahasiswa yang lulus tepat waktu 3 

tahun untuk Program Diploma III dan 4 tahun untuk Program Diploma IV semakin meningkat di 

setiap tahunnya. Pada tahun 2011 para mahasiswa yang lulus tepat waktu ada sebanyak 95% tetapi 

pada tahun 2015, para mahasiswa yang lulus tepat waktu mencapai 98%. Hal ini menggambarkan 

bahwa usaha-usaha pengembangan untuk mendukung peningkatan kinerja akademik yang 

dilakukan oleh Institusi telah membawa dampak yang positif, meskipun belum didukung oleh 

2011 2012 2013 2014 2015

Rata-Rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.09 3.03 3.03 3.12 3.12

Jumlah IPK Mhs >2,75 83% 86% 88.80% 88% 89%

URAIAN

TAHUN
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peningkatan kinerja akademik yang lainnya, seperti kinerja para lulusan yang mendapatkan tempat 

kerja kurang dari 3 bulan. Kinerja bidang ini masih menujukkan presentase sekitar 40% dan 

kegiatan ini sangat banyak komponen yang mempengaruhi pencapaian kinerjanya, diantaranya 

adalah para mahasiswa belum berminat langsung bekerja setelah lulus atau para mahasiswa masih 

bingung menetapkan arah ke depan akan bekerja atau meneruskan studi lanjut. 

III.1.2.2 Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah gambaran dari pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi yang telah dilaksanakan oleh para dosen dalam rangka peningkatan 

karir dosen dan memperoleh peningkatan jabatan akademiknya. Perbandingan kinerja bidang 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat padaTabel 7. 

Tabel 7. Perbanding Kinerja Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

URAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

 Penelitian Kerjasama Swadana (judul) 1

 Penelitian Peningkatan Kapasitas Lab/Prodi 12

 Penelitian STRANAS 2

Hasil Penelitian Swadana (judul) 40

industri yang melakukan kemitraan dalam penelitian 1 3 5 1

Jumlah Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun (judul) 1 1

Jumlah Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun (judul) 1

Jumlah Hasil Penelitian Fundamental (judul) 1 1 5

Jumlah Hasil Penelitian Hibah Bersaing (judul) 4 8 13 21

Jumlah pendaftaran HaKI (akumulasi) (judul) 4 2

Jumlah penelitian per tahun pada tingkat  jurusan (judul) 5 7

Jumlah program kerjasama dng institusi internasional 2 1

Jumlah program kerjasama dng institusi nasional 7 2

Jumlah program pengabdian kepada  masyarakat 3

Jumlah publikasi pada jurnal lokal/tahun (judul) 59 35

Jumlah publikasi pada prosiding atau jurnal  internasional per tahun (judul) 11 7

Kerjasama Penelitian Unggulan PT 137

kontrak baru pendidikan 10

Laporan Hasil Penelitian Desertasi Doktor 2 1

Laporan Pelatihan Unutk Mitra 33

Laporan Penerapan TTG 12

Laporan Pengabdian Masyarakat Dikti  10

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendidikan 3

Penelitian Daya Saing KBK 5

Penelitian MP3EI 1

Penelitian Pemula 30 12

Penelitian PKM-KC 16

Penelitian Terapan 8

Penelitian Unggulan Polban Untuk mendukung RIP/RENSTRA 6

Penelitian Unggulan PT 3

TAHUN
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Kinerja bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Bandung dari 

tahun ke tahun menujukkan hasil yang meningkat, dimana dari hasil gambaran tabel di bawah 

dapat dilihat bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah menujukkan 

keragaman kegiatannya, khusunya di tahun 2015 yang telah menghasilkan kegiatan-kegiatan 

penelitian dengan banyak melibatkan dosen di jurusan dan mahasiswa dengan penelitian 

peningkatan kapasitas laboratorium dan Pordi serta penelitian PKM. 

III.1.2.3 Bidang Kemahasiswaan. 

Kinerja bidang kemahasiswaan Politeknik Negeri Bandung secara umum telah menunjukkna hasil 

yang cukup baik, walaupun beberapa kinerja yang tergambarkan pada tabel tersebut di bawah 

masih ada beberapa kinerja yang menunjukkan hasil yang menurun. Kinerja bidang 

kemahasiswaan bidang kesejahteraan kepada mahasiswa, khususnya dalam bidang pemberian 

beasiswa kepada para mahasiswa dengan berbagai macam sumber pendanaan beasiswa telah 

meningkat jumlahnya, pada tahun 2015, Politeknik Negeri Bandung berhasil memberikan 

beasiswa kepada para mahasiswa di tiap program studi sebanyak 1.238 orang. Mahasiswa yang 

berperan serta dalam kewirausahaan juga mengalami peningkatan dari sisi jumlah peserta, namun 

dari sekian banyak peserta yang berperan serta di kegiatan ini, proposal yang berhasil mendapatkan 

bantuan pendanaan usaha wirausaha masih belum berhasil baik, karena dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2015 telah mengalami penurunan jumlah proposal yang berhasil. 

Para mahasiswa Politeknik Negeri Bandung yang setiap harinya menempa ilmu dalam proses 

belajar mengajar dengan sistem paket dan jadwal yang sangat padat, tetpai disela-sela waktunya 

masih juga dapat mengikuti kegiatan ekstra dan ko-kurikuler dalam bidang minat, bakat, serta 

penalaran, bahkan para mahasiswa masih dapat berprestasi di tingkat nasional maupun 

internasional, hal ini tergambarkan oleh perolehan prestasi dalam bidang tersebut dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2015, para mahasiswa berhasil mendapatkan prestasi tersebut. 

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Bidang Kemahasiswaan 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Mhs yg mendapatkan beasiswa 612 872 900 1039 1238

Jumlah Mhs yg Berwirausaha 52 41 70 50 45

Jumlah Mhs yg berprestasi dlm bidang minat,bakat, nalar 79 41 40 119 60

Jumlah Mhs yang mendapatkan juara ditingkat Nasional 12 20 18 43 21

URAIAN

TAHUN
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III.1.2.4 Bidang Penguatan Tata Kelola 

Politeknik Negeri Bandung yang mempunyai mandat sebagai penyelenggara pendidikan tinggi 

bidang vokasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa, maka penguatan tata kelola sangat menjadi perhatian, khusunya adalah peningkatan 

kompetensi dosen sebagai ujung tombak institusi. Berdasarkan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 bahwa dosen wajib berpendidikan minimal strata 2 dan dosen 

sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkarir pada jalur fungsional, maka pendidikan formal dan 

perolehan angka kredit dosen sangat mempengaruhi kinerja proses belajar mengajar dan hasil 

lulusan para mahasiswa. Setiap tahun Pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Tinggi telah 

memberikan beasiswa kepada para dosen yang akan studi lanjut dan untuk mendapatkan angka 

kredit sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat seorang dosen, Politeknik Negeri Bandung setiap 

dua bulan telah mengadakan sidang untuk menilai kelayakan perolehan angka kredit dosen, dua 

kegiatan tersebut menghasilkan peningkatan jumlah dosen yang berkualifikasi pendidikan strata 3 

(S-3)  yang sampai tahun 2015 telah mencapai sebanyak 56 orang dan Dosen yang berpendidikan 

strata 2 ada sebanyak 455 orang serta dosen yang mempunyai jabatan Lektor Kepala telah 

mencapai 199 orang dosen. 

 

III.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2015 terhadap Renstra 

Capaian kinerja tahun 2015 terhadap Rencana Strategis Politeknik Negeri Bandung secara umum 

telah melampaui target yang telah ditetapkan dan dapat digambarkan seperti berikut: 

III.1.3.1 Bidang Kemahasiswaan: 

Kegiatan pertama bidang kemahasiswaan ini dimulai dengan penerimaan mahasiswa baru, dimana 

rasio penerimaan terhadap pendaftar di Politeknik Negeri Bandung yang telah ditetapkan di 

Renstra adalah 1:17 telah tercapai pada tahun 2015, hal ini menggambarkan bahwa calon 

mahasiswa bersaing ketat untuk diterima menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, walupun 

jumlah calon mahasiswa tersebut belum berasal dari seluruh propinsi yang ada di Indonesia 

meskipun proses pendaftaran telah dilakukun secara online bekerjasama dengan pihak Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) yang jangkauan layanannya mencapai tingkat Kecamatan. 
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Setelah para mahasiswa diterima menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bandung, maka tahap 

selanjutnya adalah mengikuti proses belajar mengajar. Para mahasiswa Politeknik Negeri Bandung 

akan mengikuti proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum yang berbasis KKNI 

yang mengedepankan peningkatan ketrampilan dari pada teori. Kurikulum pendidikannya diatur 

menggunakan sistem paket dari setiap semesternya sehingga para mahasiswa diharapkan dapat 

lulus tepat waktu selama 3 tahun dan 4 tahun. Jumlah mahasiswa saat ini telah melampaui target 

sasaran mutu, yaitu ditetapkan sebanyak 5.324 orang dan telah tercapai sebanyak 5.486 orang yang 

dilayani oleh sebanyak 501 orang dosen dan 286 orang tenaga kependidikan. Politeknik Negeri 

Bandung setiap tahunnya berusaha meningkatkan kompetensi para dosen dengan harapan proses 

layanan belajar mengajar juga meningkat. Hal ini digamberkan oleh perolehan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) rata-rata para mahasiswa telah meningkat walupun hanya 0,12%, dari target IPK 

3,00 dan IPK rata-rata yang terealisir adalah 3,12. Dari sisi jumlah mahasiswa yang Drop Out (DO) 

mengalami kenaikan sebesar 0,42%, kenaikan ini lebih banyak disebabkan oleh para mahasiswa 

kelas satu atau tingkat awal yang masih menjajagi dan belum sepenuhnya akan melanjutkan studi 

di politeknik Negeri Bandung, sementara Politeknik Negeri Bandung dalam aturan akademiknya 

mengatur sistem DO karena absensi dan prestasi. 

Untuk membekali para mahasiswa yang akan lulus dan akan memasuki dunia kerja, Politeknik 

Negeri Bandung telah membekali para mahasiswa dengan sertifikasi kompetensi berbahasa inggris 

melalui sertifikasi TOEIC dan EPT serta sertifikasi sesuai dengan karakteristik program studinya 

masing-masing sebagai pendamping ijasah. Perolehan nilai rata-rata hasil tes kemampuan Bahasa 

inggris para mahasiswa masih sebesar 421 dengan nilai maksimal 670, hal ini masih di bawah 

target yang ditetapkan dalam Rentra. Untuk mendukung kelulusan tepat waktu para mahasiswa 

dan meningkatkan kompetensi para mahasiswa, usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Institusi, 

yaitu: 

1. Pendanaan penelitian untuk para mahasiswa. 

2. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari para mahasiswa. 

3. Mengikutsertakan para mahasiswa dalam kejuaraan pengembangan minat, bakat dan 

penalaran mahasiswa, baik skala nasional maupun internasional. 

4. Pendanaan untuk para mahasiswa dalam pengembangan kewirausahaan. 
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Mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan penelitian masih kurang karena hanya 39 orang 

dari target 50 orang, hal ini bias terjadi kemungkinan para mahasiswa sudah kehabisan tenaga 

mengikuti proses belajar mengajar yang ketat dan mahasiswa memilih mengikuti kegiatan ekstra 

dank o-kurikuler lainnya dari pada melakukan penelitian, terbukti bahwa prestasi mahasiswa 

dibidang ekstra dank ko-kurikuler dalam bidang minat, bakat, dan penalaran mengalami kenaikan 

dibandingkan dengan target, sebanyak 81 orang telah mencapai dan mendapatkan prestasi di 

tingkat nasional mupun internasional, sementara yang ditargetkan adalah sebanyak 29 orang. 

Kepedulian para mahasiswa terhadap lingkungan dan msayarakat ternyata juga meningkat dengan 

jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para mahasiswa juga 

meningkat, yaitu sebanyak 410 kegiatan sementara yang ditargetkan ada sebanyak 250 kegiatan. 

Peningkatan bidang bidang pendidikan dan bidang kemahasiswaan akan lengkap apabila 

diusahakan oleh Institusi dengan peningkatan prestasi di program studi, salah bentuk transparansi 

Institusi terhadap masyarakat adalah perolehan penilaian akreditasi program studi, dimana 

perolehan nilai akreditasi program studi di Politeknik Negeri Bandung telah melampaui target 

karena jumlah program studi yang mendapatkan nilai minimal B ada sejumlah 96.87% dari yang 

ditargetkan sebanyak 60% saja. Usaha-usaha lainnya dari Institusi untuk mendukung Pemrintah 

dalam mencapai tujuan bangsa adalah memberikan kesempatan kepada para masyarakat yang 

berminat melanjutkan studi ke jenjang magister dengan mendirikan program studi jenjang magister 

terapan. Saat ini program pendidikan magister yang telah berjalan baru 1 program studi, yaitu 

Magister Teknik Rekayasa Infrastruktur (MTRI) di Jurusan Teknik Sipil, jurusan ini telah 

beroperasi dan telah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar untuk 3 (tiga) angkatan, 

namun demikian pada tahun 2015 juga telah diajukan proposal pembukaan program studi magister 

terapan yang baru sebanyak 3 (tiga) program studi, yaitu Teknik Energi, Manajemen Aset, dan 

Keuangan Syariah yang semuanya telah mendapatkan persetujuan dan menunggu ijin operasional 

terbit, diharapkan pada tahun 2016 dapat beroperasi menerima calon mahasiswa. 

Untuk memperluas wawasan dan pembandingan kompetensi, Politeknik Negeri Bandung juga 

telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di Taiwan dengan telah ditandatanganinya 
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MoU antara kedua belah pihak dan kegiatan pertama adalah mengirimkan para mahasiswa di 

Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara untuk melanjutkan studi ke jenjang magister. 

Politeknik Negeri Bandung sebagai penyelenggara pendidikan vokasi dan memiliki banyak 

laboratorium, bengkel, dan studio akan sangat bermanfaat bila tempat-tempat tersebut dijadikan 

tempat uji kompetensi (TUK), sehingga dapat membantu para mahasiswa untuk mendapatkan 

sertifikat kompetensi pendamping ijasah juga masyarakat yang membutuhkan. Pertumbuhan 

tempat uji kompetensi di Jurusan sudah melampaui target yang telah ditentukan, pertumbuhan 

tersebut juga didorong dengan didapatkannya dana hibah luar negeri di 2 (dua) jurusan, yaitu 

Teknik Sipil dan Teknik Kimia, salah satu kegiatan pendanaan tersebut adalah memperkuat 

pendirian tempat uji kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai wadah dan induk 

tempat uji kopetensi yang ada. 

Tabel 9. Sasaran Mutu Dalam Renstra dengan Capaian Kinerja Tahun 2015 

 

URAIAN

Sasaran Mutu Capaian Tahun 2015

Mahasiswa 2015

Rasio penerimaan/pendaftar 0.17 1:17

Jumlah propinsi asal mahasiswa 29 28

Jumlah mahasiswa 5324 5486

Indek Prestasi Kumulatif rata-rata 3 3.12

Mahasiswa Drop Out (%) 0.5 0.92

Kemampuan berbahasa  Inggris rata-rata (skala maksimum 670) 475 421

Jumlah perolehan juara, minimum ke 3, dalam lomba,  minimal tingkat nasional 5 21

Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan penelitian 50 39

Masa studi Program D-III (bulan) 36 36.2

Masa tunggu rata-rata untuk mendapat perkerjaan pertama (bulan) 3 3

Jumlah mahasiswa yang berpartisipasi di tingkat nasional di bidang minat. nalar. dan bakat 24 60

Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 250 410

Jumlah mahasiswa yang melaksanakan kegiatan kewirausahaan 70 45

Peningkatan Program studi

Jumlah program studi dengan peringkat BAN-PT minimal B (%) 60 96.87

Jumlah program studi D-IV 20 18

Jumlah program Magister Terapan 4 1

Jumlah double degree dengan PT luar negeri 6 1

Jumlah program studi unggulan 5

Jumlah tempat uji kompetensi 5 8

PERBANDINGAN
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Tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para dosen, yaitu 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar para dosen 

mendapatkan angka kredit untuk mendukung kenaikan jabatan dan pangkatnya. Dua dharma 

URAIAN

Sasaran Mutu Capaian Tahun 2015

2015

Penelitian

Jumlah penelitian per tahun pada tingkat  jurusan 15 37

 Rasio tenaga pendidik yang melakukan penelitian terhadap jumlah total tenaga pendidik 0.25 0.18

jumlah industri yang melakukan kemitraan dalam penelitian 10 10

Publikasi karya ilmiah

Jumlah publikasi pada jurnal lokal per tahun 60 94

Jumlah publikasi pada prosiding atau jurnal  internasional per tahun 15 18

Jumlah pendaftaran HaKI (akumulasi) 5 6

Pengabdian masyarakat 

Jumlah program pengabdian kepada  masyarakat 5 13

Jumlah program kemitraan baru 6 10

PERBANDINGAN

URAIAN

Sasaran Mutu Capaian Tahun 2015

2015

Kualifikasi pendidikan

Jumlah tenaga pendidik minimal strata 2 (%) 100 91.02

Jumlah tenaga pendidik strata 3 (%) 16 11.18

Jumlah tenaga pendidik yang magang (%) 25

Jumlah tenaga pendidik yang memegang sertifikasi profesi (%)   25 50

Jabatan, pangkat dan golongan

Jumlah tenaga pendidik dengan pangkat minimal lektor kepala (%) 23 39.72

Jumlah tenaga pendidik minimal golongan IV A (%) 19 19.16

Kinerja 

Indek kinerja rata-rata (skala maksimum 5) 3.3 3.12

Menuju tata kelola yang baik

Penerapan ISO 9001:2008 pada unit kerja (%) 45

Kelengkapan dokumen SOP unit kerja (%) 100 100

Manajemen

Penerapan SIM terpadu (%) 70 60

Menuju sarana dan prasarana yang baik

Tingkat kesesuaian sarana laboratorium dengan SNP (%) 100 100

Tingkat kesesuaian sarana kuliah dengan SNP  (2m2/mhs, min 40 m2) (%) 100 100

Tingkat kecukupan akses informasi on-line (%)   100 100

Tingkat kecukupan sarana administrasi (%) 100 100

Tingkat kecukupan fasilitas perpustakaan (%) 70 80

Kualitas layanan perpustakaan (skala maksimum 5.0) 3.1 3.1

Tingkat kecukupan sarana olahraga (%) 70 70

Tingkat kecukupan fasilitas pendukung kegiatan mahasiswa  (%) 70 100

Daya dukung sumber daya listrik (%) 70 100

Daya dukung sumber daya air (%) 70 100

Tingkat kebersihan lingkungan  (skala maksimum 5.0) 3.1 2.5

Kemampuan pengolahan limbah (%) 45

Kelengkapan data inventaris (%) 90 90

Keabsahan data inventaris (%) 90 90

PERBANDINGAN
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perguruan tinggi di Politeknik Negeri Bandung, yaitu pelaksanaan penelitian termasuk publikasi 

karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, telah melampaui target yang ditetapkan dalam 

renstra. Ini menujukkan bahwa para dosen telah menyadari pentingnya pelaksanaan kedua 

kegiatan terrsebut untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi serta jabatannya, selain 

Pemerintah melalupi kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara juga memperketat peraturan dalam rangka pencapaian karir 

dosen. 

Bidang penguatan tata kelola dalam rangka mendukung kinerja bidang pendidikan, kemahasiswaa, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pencapaian kinerjanya sudah mencapai hasil yang 

baik, dimana beberapa capaian kinerja seperti tersebut di atas telah mencapai sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan, bahkan melampaui target, namun demikian juga ada beberapa kinerja yang 

masih di bawah target. 

III.1.4 Capaian Kinerja Tahun 2015 terhadap Renstra Kementerian 

Politeknik Negeri Bandung sebagai salah satu Satuan Kerja di bawah binaan Direktorat Pendidikan 

Tinggi, dalam menjalankan operasional selalu diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja 

instansi vertikalnya. Tahun 2015 organisasi kepemerintahan Indonesia telah mengalami perubahan 

kepemimpinan yang baru. Perubahan kepeamimpinan pemerintahan yang baru membawa dampak 

pada perubahan juga pada nomenklatur kementerian, yang semula Direktorat Pendidikan Tinggi 

di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berubah menjadi 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sehingga Rencana Strategis yang menjadi 

acuan perbandingan adalah Renstra kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

Capaian kinerja Politeknik Negeri Bandung dalam mendukung capaian kinerja kementerian dapat 

dilihat pada Tabel 10. 

Untuk mencapai sasaran strategis kementerian bidang peningkatan kualitas pembelajaran dan 

kemahasiswaa pendidikan tinggi dan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pendidikan 

Tinggi, peningkatan angka partisipasi kasar perguruan tinggi, Politeknik Negeri Bandung baru 

mencapai 5.486 orang dari kurang lebih 4.567.211 orang mahasiswa (sumber forlap.dikti.go.id) 

atau baru 0.12%. 
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Tabel 10. Perbandingan Target Dalam Renstra Kementerian dengan Capaian Kinerja Tahun 2015 Polban 

 

Partisipasi mahasiswa yang mengikuti kegiatan kewirausahaan telah menunjukkan hasil yang baik, 

terbukti sebanyak 45 orang/proposal telah berhasil mendapatkan pendanaan kewirausahaan di 

Politeknik Negeri Bandung sehingga sebesar 2.25% mahasiswa telah mendukung pencapaian 

kinerja kementerian di bidang ini. 

Kompetensi mahasiswa akan sangat mendukung dalam proses bekerja apabila tidak hanya 

menampilkan kompetensi formal sesuai dengan yang tertera dalam ijasah saja tetapi juga 

perolehan sertifikasi kompetensi sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing sebagai 

pendamping ijasah. Dalam bidang sertifikasi pendamping ijasah, Politeknik Negeri Bandung telah 

memberikan pendanaan untuk memperkuat kemampuan berbahasa inggris kepada 1.500 orang 

mahasiswa yang akan lulus dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan krakteristik program studi 

untuk setiap mahasiswa yang akan lulus, sehingga pada saat lulus para mahasiswa mendapatkan 

ijasah juga sertifikat kemampuan Bahasa inggris dan sertifikat komeptensi lainnya. Politeknik 

Negeri Bandung telah mendukung pencapaian kinerja kementerian bidang sertifikasi pendamping 

ijasah sebanyak 0.04%. 

Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung selain mengikuti proses belajar mengajar di setiap harinya, 

ternyata masih sempat juga mengambangkan prestasi bidang minat,bakat, dan penalaran, hal ini 

sangat mendukung pencapaian kinerja kementerian dalam bidang perolehan juara pada kejuaraan 

Sasaran Strategis Indikator URAIAN

Kinerja Sasaran Kementerian Capaian Tahun 2015

Strategis Mahasiswa 2015

Meningkatnya Kualitas Angka Partisipasi Kasar Rasio penerimaan/pendaftar 1:17

Pembelajaran dan Perguruan Tinggi Jumlah propinsi asal mahasiswa 28

Kemahasiswaan Jumlah mahasiswa 5486

Pendidikan Tinggi Jumlah Mahasiswa yang Jumlah mahasiswa yang melaksanakan kegiatan kewirausahaan 2,000               45

Berwirausaha

Presentase Lulus Yang Sertifikasi Pendamping ijasah 55% 1692

Bersertifikat Kompetensi

Jumlah Mahasiswa Peraih Jumlah perolehan juara, minimum ke 3, dalam lomba,  minimal tingkat nasional 380                   21

Emas tingkat Nasional

dan Internasional

Presentase Luusan Yang

Langsung Bekerja Presentase Mhs yg bekerja antara 3 s.d 6 bulan setelah lulus 50% 40%

Meningkatnya Relevansi, Jumlah Dosen yang Jumlah tenaga pendidik strata 3 23,500             56

Kualitas dan Kuantitas Berkualifikasi S3

Sumber Daya Iptek dan Dikti

Jumlah SDM Dikti yang

Meningkat Kompetensinya Jumlah tenaga pendidik yang memegang sertifikasi profesi 2,000               250

Meningkatnya Relevansi dan Jumlah HAKi yang Didaftarkan Jumlah pendaftaran HaKI 1,580               6

Produktivitas Riset dan

Pengembangan Jumlah Publikasi Internasional Jumlah publikasi pada prosiding atau jurnal  internasional per tahun 5,008               18

PERBANDINGAN

26.86%
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tingkat nasional maupun internasional. Dalam bidang ini, Politeknik Negeri Bandung telah 

mendukung perolehan kinerja dengan menempatkan sebanyak 21 orang mahasiswa yang 

berprestasi pada level tersebut. 

Pendidikan vokasi yang mengedepankan ketrampilan dalam pencapaian pembelajaranya, 

diharapkan para mahasiswa cepat mendapatkan tempat kerja bagi yang berminat langsung kerja, 

namun realisasinya baru 0.01% kinerja ini mendukung pencapaian kinerja kementerian dari 50% 

yang dtargetkan. 

Kinerja Kementerian dalam bidang peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas Sumber Daya 

Iptek dan Dikti, didukung oleh indikator kinerja sasaran strategis jumlah dosen yang berkualifikasi 

S3 dan peningkatan kompetensi SDM Dikti. Politeknik Negeri Bandung pada bidang ini baru 

mendukung pencapaian kinerja sebesar 0.0283% untuk dosen yang berpendidikan S3 dan 0.13% 

untuk dosen yang memperoleh sertifikasi profesi. 

Untuk mendukung pencapaian kinerja bidang peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan 

pengembangan, Politeknik Negeri Bandung baru dapat mendukung dengan perolehan kinejra 

sebesar 0.003% untuk jumlah HAKI yang didaftarkan dan 0.009% untuk jumlah publikasi 

intenasional. 

III.1.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif 

Solusi. 

Dari gambaran capaian kinerja tersebut di atas ada beberapa keberhasilan dan peningkatan juga 

ada kegagalan dan penurunan dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan dan 

peningkatan capaiaan kinerja Politeknik Negeri Bandung Tahun 2015 disebabkan oleh semakin 

ketatnya peraturan yang berlaku untuk para dosen dan peningkatan daya saing di luar Institusi 

Politeknik Negeri Bandung. Terbitnya Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang 

menuntut peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen serta usaha-usaha Manajemenn dalam 

penetapan kinerja, membawa dampak peningkatan kinerja Politeknik Negeri Bandung terhadap 

pencapaian kinerja renstra dan kinerja kementerian. 
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Usaha-usaha penetapan kinerja oleh Manajemen dan  peraturan-peraturan yang membawa dampak 

pencapaian kinerja tersebut, belum sepenuhnya menghasilkan pencapaian kinerja yang menurun 

atau bahkan gagal dilaksanakan. Penyebab kegagalan atau penuruna kinerja perlu dicari karena 

banyak factor yang mempengaruhinya, sebagai contoh: Dalam hal penerimaan calon mahasiswa 

baru, dari sisi jumlah pendaftar mengalami peningkatan yang relative besar dari tahun sebelumnya 

tetapi rasio keketatan jumlah pendaftar terhadap jumlah yang diterima tidak sebanding lurus 

dengan jumlah mahasiswa yang melaksanakan daftar ulang sebagai mahasiswa Politeknik Negeri 

Bandung, terbukti bahwa target yang ditetapkan ada sebanyak 1.850 orang mahasiswa, ternyata 

yang melaksanakan daftar ulang hanya 1.809 orang mahasiswa saja. 

Mengacu pada  kegagalan atau penurunan kinerja tersebut di atas, maka solusi atau alternative 

yang akan dilakukan pada tahun depan adalah menetapkan kinerja yang lebih realistis sehingga 

mudah untuk dicapai, mengedepankan komunikasi di tiap unit sehingga dapat mendeteksi 

permasalahan-permasalahan secara dini, memberikan pendanaan untuk kegiatan pengembangan 

dan peningkatan kompetensi untuk mendukung pencapaian kinerja dalam renstra Politeknik 

Negeri Bandung dan renstra Kementerian. 

  CAPAIAN KINERJA LAINNYA. 

Politeknik Negeri Bandung sebagai sebuah institusi pemegang mandat pelaksana pendidikan 

bidang vokasi dengan mendidik para lulusan SMA/SMK/MA seluruh Indonesia pada jenjang 

Diploma setiap tahun melakukan inovasi untuk mengembangkan organisasinya menuju pada 

layanan yang kompeten dengan tujuan untuk menghasilkan para lulusan yang kompeten 

dibidangnya sesuai dengan program studinya masing-masing. Mulai tahun 2013, Politeknik Negeri 

Bandung melalui 2 (dua) jurusan telah berhasil mendapatkan pendanaan hibah luar negeri, yaitu 

di jurusan Teknik Sipil dan Teknik Kimia. Pendanaan tersebut diberikan selama 3 (tiga) tahun ke 

depan dan akan berakhir pada tahun 2016 untuk jurusan Teknik Sipil dan tahun 2017 untuk juruan 

Teknik Kimia. 

Mulai tahun 2014 akhir, Politeknik Negeri Bandung juga dipercaya membina rintisan akademi 

komunitas di kabupaten Pekalongan, melalui skema Prodi Di Luar Domisili (PDD) selama 3 tahun. 
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Disamping itu juga Politeknik Negeri Bandung ditunjuk untuk melakukan pembinaan kepada 

Politeknik baru, seperti Politeknik Negeri Subang, Politeknik Fak-Fak dalam program pengelolaan 

pendidikan dan administrasi umum. 

Prestasi tersebut menggambarkan bahwa Politeknik Negeri Bandung dari sisi kinerja penguatan 

tata kelola telah mendapatkan kepercayaan dari institusi lain dan Dikti sudah baik dan mampu 

menjadi Pembina bagi institusi yang baru berkembang. 

 REALISASI ANGGARAN 

Realisasi anggaran dalam rangka mendukung pencapaian kinerja keuangan dibagi menjadi 2 (dua), 

yaitu pelaporan dengan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan nomeklatur 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Perubahan nomenklatur kementerian 

terjadi saat pergantian Pimpinan di Pemerintahan Republik ini dan perubahan tersebut secara aktif 

harus dilaksanakan pada bulan Mei 2015, sehingga pelaksanaan anggaran dari bulan januari 

sampai dengan bulan April 2015 harus dihentikan untuk dihitung sebagai capaian kinerja dan 

serapan di kementerian pendidikan dan kebudayaan. Realisasi anggaran di Politeknik Negeri 

Bandung juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Pendapatan 

yang direncanakan oleh Politeknik Negeri Bandung terdiri dari pendapatan jasa dan pendapatan 

lain-lain. Realisasi pendapatan tahun 2015 dengan durasi waktu sampai saat terjadinya cut off pada 

bulan Mei 2015 adalah mencapai Rp. 14.430.925.297,- atau mencapai 28.22%. Realisasi belanja 

Politeknik Negeri Bandung adalah sebesar Rp. 32.848.097.636,- atau sebesar 19.10% dari total 

pagu anggaran belanja Politeknik Negeri Bandung. Sementara prosentase belanja terhadap pagu 

anggaran saat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 100% seperti terlihat pada tabel 

di bawah. 
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Tabel 11. Prosentase Belanja terhadap Pagu Anggaran 

Anggaran Realisasi % Real Angg

Belanja Pegawai 24.634.980.000            24.634.967.523            100,00                  

Belanja Barang 5.625.981.000             5.625.697.022              99,99                    

Belanja Bantuan Sosial -                                   -                                   -

Belanja Modal 2.587.500.000             2.587.500.000              100,00                  

Total Belanja Kotor 32.848.461.000            32.848.164.545            100,00                  

Pengembalian Belanja (66.909)                        

JUMLAH 32.848.461.000            32.848.097.636            100,00

Uraian

2015

 

Realisasi belanja saat DIPA Nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini: 

 

Gambar 4. Realisasi Belanja DIPA Nomenklatur Kemendikbud 

 

Pencapaian kinerja anggaran yang kedua adalah saat nomenklatur Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi dengan durasi wkatu dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2015. 

Pada durasi waktu ini, capaian dan realisasi pendapatan Politeknik Negeri Bandung mencapai                            

Rp. 25.622.455.042,- dan realisasi Belanja instansi pada TA 2015 adalah sebesar 
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Rp132.370.792.862,- atau  78.85 persen dari anggaran belanja sebesar Rp167.871.840.000,-. 

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 adalah sebagai berikut: 

Tabel 12. Realisasi Anggaran Belanja 

Anggaran Realisasi % Real Angg

Belanja Pegawai 38.534.850.000            46.655.525.508            121,07                  

Belanja Barang 69.180.775.000            44.331.976.375            64,08                    

Belanja Bantuan Sosial -                                   -                                   -

Belanja Modal 60.156.215.000            41.560.086.234            69,09                    

Total Belanja Kotor 167.871.840.000          132.547.588.117          78,96                    

Pengembalian Belanja 176.795.255                 

JUMLAH 167.871.840.000          132.370.792.862          78,85

Uraian

2015

 

Komposisi anggaran dan realisasi belanja pada periode bulan Mei sampai dengan akhir bulan      

Desember 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

Gambar 5. Realisasi Belanja 

Realisasi anggaran Politeknik Negeri Bandung pada nomenklatur Kementerian Riset, Teknologi, 

dan Pendidikan Tinggi mencapai 78.85% tersebut di atas dari pagu Rp167.871.840.000,- sudah 

maksimal, mengingat banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan anggaran. 
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Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah pada saat terbitnya DIPA dengan nomenklatur baru, 

maka proses pencairan uang persediaan dan penyerapan anggaran berikutnya dimulai seperti saat 

instansi ini baru mulai, banyak hal yang harus dipersiapkan sehingga proses pelaksanaan program 

dan anggaran melalui pagu kementerian ini juga mengalami pengunduran waktu.  

Pelaksanaan program dan anggaran di Politeknik Negeri Bandung tahun ini masih banyak 

menyisakan anggaran, khusunya pada pos belanja barang dan belanja modal, sementara untuk 

belanja pegawai mengalami kekurangan atau terjadi pagu minus, hal ini terjadi karena proses 

mutasi gaji akibat kenaikan jabatan untuk dosen dan kenaikan pangkat para PNS yang tidak daapt 

diprediksikan pada saat membuat perencanaan anggaran gaji dan secara peraturan untuk pos 

rumpun gaji diperbolehkan dalam posisi minus, namun demikian pada akhir tahun sebelum 

dilakukannya rekonsiliasi pelaporan keuangan harus sudah dilakukan revisi untuk mengisi pagu 

minus tersebut. Politeknik Negeri Bandung tahun ini melakukan revisi untuk mengatasi pagu 

minus gaji lebih kurang sebesar Rp. 10 milyar. Hal lain yang mempengaruhi tidak terlaksananya 

kegiatan, yaitu adanya tambahan pagu untuk kegiatan konsorsium di Jurusan Administrasi Niaga 

yang mendapatkan tambahan pagu karena proposal yang diajukan ke Direktorat Kelembagaan 

Dikti telah disetujui, akan tetapi anggaran tambahan tersebut masuk dan terbit DIPA-nya pada 

pertengahan bulan November 2015 dan kegiatan pendanaannya banyak melibatkan pihak lain 

sebagai mitra dalam membangun kegiatan konsorsium penguatan program studi Usaha Perjalana 

Wisata di jurusan Administrasi Niaga. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 Simpulan 

Berdasarkan uraian capaian kinerja Politeknik Negeri Bandung Tahun 2015 di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara umum semua target tahun 2015 yang ditetapkan dalam rangka 

mendukung capaian kinerja Rencana Strategis Institusi dan Kementerian adalah sebagai berikut:  

1. Bidang Akademik 93,57% 

2. Bidang Kemahasiswaan  168,12% 

3. Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 155% 

4. Bidang Tata Kelola 101,98% 

5. Bidang Keuangan 

Rata-rata capaian kinerjanya tersebut sudah tercapai, bahkan ada beberapa capaian kinerja yang 

melampaui target. Namun demikian karena ada beberapa faktor penghambat, baik dari dalam 

institusi maupun dari luar institusi maka ada target-target yang belum tercapai kinerjanya dan 

bahkan ada yang tidak tercapai. Untuk itu Politeknik Negeri Bandung akan berusaha menjalankan 

solusi-solusi yang telah dirancang pada bab sebelumnya dan menetapkan target capaian kinerja 

tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut: 
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RENCANA KINERJA TAHUN 2016 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET CAPAIAN 

VOLUME SATUAN 

Meningkatnya Kualitas 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Pendidikan Tinggi 

- Angka Partisipasi kasar Perguruan Tinggi  - Penerimaan Calon Mahasiswa Baru 1.800  mhs 

- Prosentase Lulusan Yang Bersertifikat 
Kompetensi 

- Peningkatan Kemampuan Bahasa  5.500  mhs 

- Sertifikasi Keahlian untuk Pendamping Ijazah 1.750  mhs 

- Jumlah Prodi Terakreditasi Unggul - Pelaksanaan Persiapan Akreditasi nasional 1  kegiatan 

- Prosentase Lulusan Yang Langsung 
Bekerja 

- Pelaksanaan Rekrutmen  1  kegiatan 

- Pelaksanaan Job Exspo 1  kegiatan 

- Sertifikasi Pandamping Ijasah 1.800  mhs 

- Penyediaan Bahan Praktikum Mahasiswa 10  paket 

- Pelaksanaan pendidikan dan Pengajaran 5.500  mhs 

- Penyelesaian Masa Studi Mahasiswa dan Penempatan Kerja 1.800  mhs 

- Jumlah Mahasiswa Peraih Emas Tingkat 
Nasional dan internasional 

- Pembinaan Minat dan Bakat Mahasiswa 5.500  mhs 

- Pembinaan dan Kompetisi Mhs Tingkat Internasional 1  kegiatan 

- Pembinaan dan Kompetisi tingkat nasional 1  kegiatan 

- Pembinaan dan Kompetisi Bidang Penalaran Mahasiswa 1  kegiatan 

- Pertemuan Mahasiswa Internasional 1  kegiatan 

- Pelatihan bela negara dan kedisiplinan Mahasiswa 1.800  mhs 

Meningkatnya Kualitas 
Kelembagaan Iptek dan Dikti 

- Jumlah Program Studi Terakreditasi A - Pelaksanaan Reakreditasi Program Studi: BAN/LAM 
 

6  prodi 

Meningkatnya Relevansi, Kualitas, 
dan Kuantitas Sumber Daya Iptek 
dan Dikti 

- Jumlah Dosen Berkualifikasi S-3 - Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Studi 8   orang 

- Pemberian Bantuan Sebagai Penyaji Seminar Nasional 30  judul 

- Bantuan Pemakalah dalam Forum Ilmiah Internasional 40  judul 
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET CAPAIAN 

VOLUME SATUAN 

- Bantuan Pembicara Utama (Keynote/Invited Speaker) 2  orang 

- Jumlah Pendidik Mengikuti Sertifikasi 
Dosen 

- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Pendidik 83  orang 

Meningkatnya Relevansi dan 
Produktivitas Riset dan 
Pengembangan 

- Jumlah HAKi Yang Didaftarkan - Bantuan  HAKI 6 judul 

- Jumlah Publikasi Internasional - Bantuan Publikasi Jurnal Internasional 25  judul 

 - Bantuan Biaya Proceeding Internasional 30 judul 

- Jumlah Publikasi Nasional - Bantuan Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi 2  judul 

- Jumlah Penelitian - Bantuan Biaya Penelitian Pemula 20 JUDUL 

- Bantuan Biaya Penelitian Terapan 10 JUDUL 

- Peningkatan Daya Saing KBK 6 JUDUL 

- Penelitian Peningkatan Kapasitas Laboratorium/PS 15 JUDUL 

- Unggulan Polban Untuk Kebijakan/Renstra/RIP 5 JUDUL 

- Bantuan Penelitian Mandiri 350 JUDUL 

- Penelitian Untuk Fungsioanl Lainnya 22 JUDUL 

- Penelitian Mahasiswa 20 JUDUL 

- Penelitian Lainnya 4 KEG 

Menguatnya Kapasitas Inovasi -Jumlah Inovasi Yang Telah Dimanfaatkan 
Pengguna 

- Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Teknologi 
Tepat Guna 

17  judul 
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