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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat 

dan hidayah-Nya jualah, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Jurusan Teknik 

Mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang (JTM-PNUP) tahun 2020-2024 ini dapat 

direvisi menyesuaikan dengan format Renstra PNUP. 

Renstra JTM-PNUP 2020-2024 disusun dan ditetapkan secara berkelanjutan 

dengan mengacu pada beberapa dinamika perubahan internal dan eksternal. 

Dinamika internal meliputi adanya perubahan tanggung jawab jurusan sebagai 

unit pengelola program studi (UPPS) yang sebelumnya adalah institusi. 

Pengembangan organisasi dan tata kelola jurusan mengharuskan JTM menyusun 

Renstranya sendiri, yang sebelumnya menggunakan Renstra PNUP sebagai 

rujukan dalam menjalankan organisasi. Dinamika eksternal meliputi 

pengembangan organisasi induk (PNUP), kebijakan pemerintah, dan kebutuhan 

industri terhadap tuntutan kualitas lulusan.  

Mengacu pada beberapa parameter yang disebutkan di atas, dipandang perlu 

menyusun Renstra untuk periode 2020-2024, dalam konteks redesain dan resolusi 

atas sejumlah penerapan langkah-langkah strategis yang bisa menjawab 

permasalahan yang ada saat ini, baik yang berasal internal  dan ekternal JTM-

PNUP. 

                                           Makassar,        20 Juli 2021   
                                  Ketua Jurusan Teknik Mesin,  
 

 

                        Rusdi Nur, S.ST., M.T., Ph.D 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Kondisi Umum 

1.1.1 Latar Belakang Penyusunan Renstra  

 Rencana Strategis Jurusan Teknik Mesin PNUP (JTM-PNUP) merupakan suatu 

dokumen yang berisi penetapan sejumlah program utama yang akan dijalankan di JTM-

PNUP dalam jangka waktu menengah (lima tahunan). Sebagai tindak lanjut atas 

penetapan Renstra tersebut, maka semua program utama akan menjadi tuntunan atau 

acuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di JTM-PNUP yang sudah tertuang dalam 

rencana kegiatan JTM  lima tahunan kedepan. 

 Dalam konteks lain, Renstra ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis JTM-

PNUP. Renstra berisi upaya pengembangan pada tahun 2020- 2024, yang meliputi 

peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pengajaran serta daya saing lulusan, 

peningkatan penelitian dan publikasi karya ilmiah, peningkatan kontribusi JTM terhadap 

penanganan masalah industri dan masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan dan 

tata kelola. 

 Renstra JTM-PNUP 2020-2024 disusun dan ditetapkan secara berkelanjutan 

dengan mengacu pada beberapa dinamika perubahan internal dan eksternal. Dinamika 

internal meliputi adanya perubahan visi, misi, dan tujuan JTM dan institusi, 

pengembangan organisasi dan tata kelola JTM-institusi, perubahan dan pengembangan 

regulasi, seperti Unit Pengelola Program Studi oleh Jurusan yang sebelumnya dikelola 

oleh Institusi.  

 Mengacu pada beberapa parameter yang disebutkan di atas, dipandang perlu 

menyusun Renstra baru untuk periode 2020-2024, dalam konteks redesain dan resolusi 

atas sejumlah penerapan langkah-langkah strategis yang bisa menjawab permasalahan-

permasalahan yang ada saat ini.  

1.1.2 Metode Perancangan Strategis 

 Perancangan strategis merupakan proses identifikasi portofolio yang akan 

mendukung organisasi dalam pelaksanaan visi, misi dan merealisasikan tujuan 

organisasi. Perancangan strategis pada Renstra mempelajari pengaruh implementasi 

program/kegiatan terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih 
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langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategis dalam Renstra juga 

menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk 

menyelaraskan strategi bisnis organisasi. 

 Implementasi program yang terdapat dalam Renstra hanya dapat berjalan secara 

optimal apabila menggunakan suatu strategi yang selaras dengan strategi pencapaian visi 

dan misi organisasi. Hal ini diperlukan agar semua investasi sumber daya yang 

dikeluarkan   sesuai dengan kebutuhan dan memberi manfaat bagi pemangku 

kepentingan.  

 Untuk menentukan strategi tepat yang dapat mendukung pencapaian visi dan 

misi organisasi, maka perlu pemahaman tentang strategi penyusunan program, kegiatan 

dan anggaran serta implementasi fungsi manajemen. Implementasi fungsi manajemen 

meliputi: sinkronisasi dan koordinasi antar semua sumber daya, sistem pengawasan 

internal, mekanisme dan instrumen yang akan digunakan dalam pemantauan/evaluasi, 

dsb. 

 Faktor penting dalam proses perencanaan strategis dalam Renstra adalah 

penggunaan metodologi. Metodologi merupakan kumpulan dari metode, teknik, dan 

tools yang digunakan untuk menyusun Renstra. Tujuan dari penggunaan metodologi 

dalam perencanaan strategis Renstra adalah untuk meminimalkan resiko kegagalan, 

memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan serta meminimalkan 

ketergantungan individu, dan lebih menekankan kepada proses dan sasaran yang 

ditentukan.  

 Proses penyusunan Renstra JTM-PNUP 2020-2024 menggunakan pendekatan 

metodologi versi Ward and Peppard, 2002 (dengan beberapa penyesuaian). Sedangkan 

teknik/metode analisis yang digunakan dalam perencanaan strategis Renstra pada 

metodologi ini adalah analisis SWOT.  

Metodologi versi ini terdiri dari tahapan masukan dan tahapan keluaran (Ward & 

Peppard, 2002). Tahapan masukan terdiri dari: 

1. Analisis lingkungan internal, yang mencakup kondisi organisasi dari perspektif 

bisnis saat ini,  kapasitas dan kapabilitas sumber daya, proses dan sasaran, serta 

budaya nilai-nilai bisnis organisasi.  

2. Analisis lingkungan eksternal, yang mencakup aspek-aspek ekonomi yang 

diterapkan pada dunia usaha dan industri, tren bisnis organisasi dan peluang 
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pemanfaatannya dalam konteks persaingan bisnis organisasi. 

 Sedangkan tahapan keluaran merupakan bagian yang dilakukan untuk 

menghasilkan suatu dokumen perencanaan strategis yang isinya terdiri atas: 

1. Strategi  bisnis, yang mencakup bagaimana setiap unit/fungsi bisnis akan 

memanfaatkan kemampuannya untuk mencapai sasaran bisnisnya strategi bagi 

pengelolaan sumber daya. 

2. Strategi Manajemen, yang mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan 

melalui organisasi, untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan yang 

dibutuhkan. 

1.1.3 Sejarah Singkat JTM-PNUP 

 Politeknik Negeri Ujung Pandang terus bertransformasi menjadi pendidikan 

vokasi yang mandiri dengan mengadopsi dan mengadapatasi  berbagai regulasi dan 

kebijakan yang sejalan dengan visi misi PNUP. Seperti diketahui, bahwa PNUP 

sebelumnya merupakan bagian dari Universitas Hasanuddin dengan nama Politeknik 

Universitas Hasanuddin yang didirikan pada Tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/Dikti/Kep/1985, tentang Pendirian 

Politeknik Universitas Hasanuddin. Politeknik Universitas Hasanuddin kemudian 

menjadi institusi mandiri, berpisah dari Universitas Hasanuddin, dan selanjutnya 

bernama ‘Politeknik Negeri Ujung Pandang’ berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 082/O/1997 tentang Kemandirian Politeknik Negeri 

Ujung Pandang. 

 Operasional pendidikan PNUP kemudian dilaksanakan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 328/O/1997 tentang Statuta 

Politeknik Negeri Ujung Pandang. Statuta ini kemudian mengalami beberapa perbaikan 

dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/O/2004 dan 

digunakan sebagai aturan dasar operasional Politeknik Negeri Ujung Pandang hingga 

saat ini. Berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT dengan Nomor 995/SK/BAN-

PT/Akred/PT/XII/2016, PNUP memiliki status akreditasi B.   

 JTM adalah salah satu jurusan yang dikelola PNUP. Pada awalnya JTM 

mengelola 2 konsentrasi/program studi yaitu D3 Teknik Mesin dan D3 Teknik Energi, 

yang selanjutnya berkembang seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan industri, dan 

peminat terhadap program studi yang berkembang diluar institusi. Saat ini JTM 
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mengelola 9 program studi yang terdiri dari ptogram diploma tiga (… program studi), 

diploma empat (… program studi), dan program magister terapan (…program studi). 

1.1.4 Asas, Tata Nilai, dan Budaya Kerja JTM-PNUP 

sas yang digunakan JTM mengacu kepada PNUP, sebagai bagian dari sistem 

Pendidikan Tinggi Nasional, mengacu pada aturan yang termaktub pada  Pasal 

3, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, yakni: 

1. Kebenaran ilmiah. Penyebarluasan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dilandasi dengan kebenaran yang sudah  diverifikasi secara 

ilmiah. 

2. Penalaran. Kegiatan berpikir menjadi hal utama dalam menyebarluaskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3. Kejujuran. Mengutamakan moral akademik dalam mengemukakan data dan informasi 

dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana adanya. 

4. Keadilan. Menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia 

tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang sosial dan 

ekonomi. 

5. Manfaat. Berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 

6. Kebajikan. Mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan 

sivitas akademika, masyarakat, bangsa, dan negara. 

7. Tanggung Jawab. Melaksanakan tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, 

kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi 

nilia-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan. 

8. Kebhinnekaan. Menyelenggarakan  berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Keterjangkauan. Menyelenggarakan  pendidikan dimana biayanya ditanggung oleh 

mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang 

membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan 

akademik memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi. 
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ata Nilai dan budaya kerja PNUP-JTM mengacu pada Peraturan Direktur  nomor 2 

tahun 2022 tentang tata nilai, budaya kerja, dan etika kerja aparatur sipil negara. PNUP 

perlu berpegang  pada nilai-nilai organisasi yang diturunkan  dari  nilai-nilai  kearifan 

lokal dan universal yang dirangkum  menjadi  PNUP-JTM "MACCAKI”, Nilai-nilai 

ini harus dimiliki dan  tercermin dari sikap sivitas akademika (Dosen dan Mahasiswa) 

dan Tenaga Kependidikan, di lingkungan PNUP-JTM (Pasal 1). Arti singkatan atau 

kepanjangan dari MACCAKI adalah Mandiri, Amanah, Cerdas, Cekatan, Akuntabel, 

Kolaboratif, Inovatif. 

Tabel 1.1 Penjabaran Tata Nilai “MACCAKI” 

Nilai dan Makna Sifat Positif Sifat Negatif 

Mandiri Mampu mengatur, 

mengambil keputus 

an, dan bertanggung 

jawab. 

1. Percaya diri 

2. Bertanggung jawab; 

3. Disiplin; 

4. Profesional; 

5. Kebebasan akademik. 

1. Egois; 

2. Tidak percaya 

pada tim kerja; 

3. Tidak taat aturan; 

4. Mengisi form ker 

ja setelah dead 

line. 

Amanah 

 

Kemampuan dan 

integritas dalam me 

ngemban setiap tugas 

yang menjadi tang 

gung jawabnya. 

1. Jujur 

2. Berani; 

3. Bertanggung jawab; 

4. Adil, tegar, dan sabar; 

5. Komitmen; 

6. Saling menghargai; 

7. Pelayanan prima; 

8. Integritas. 

1. Tidak dapat beker 

ja sama; 

2. Berburuk sangka 

terhadap rekan ker 

ja; 

3. Individual; 

4. KKN. 

Cerdas Tajam berfikir, cepat 

memahami keadaan, 

tidak terpaku pada 

teori (aplikatif) kon- 

sep serta penera 

1. Selalu ingin tahu; 

2. Berpikir logis dan 

kritis; 

3. Wawasan luas; 

1. Lambat 

bertindak; 

2. Mengerjakan 

tugas hanya  sesu 

ai perintah atasan; 

T
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Nilai dan Makna Sifat Positif Sifat Negatif 

pannya 4. Cermat dan teliti. 3. Cepat menyerah; 

4. Cepat puas. 

Cekatan Cepat dan mahir 

melakukan sesuatu 

yang menjadi tang 

gungjawabnya 

1. Cepat bertindak; 

2. Aktif; 

3. Cakap, lincah, teram 

pil; 

4. Sigap;  

5. Insiatif. 

1. Lamban; 

2. Tidak siap meng 

hadapi masalah. 

Akuntabel Dapat menunjukkan 

kegiatan yang dilak 

sanakan dan dapat di 

pertanggungjawabkan 

1. Rapi; 

2. Terencana; 

3. Tanggung jawab; 

4. Transparan. 

1. Diskriminatif; 

2. KKN. 

Kolaboratif Mampu bekerja 

sama, berinteraksi, 

dengan elemen yang 

terkait baik indivi 

du, lembaga atau 

pihak-pihak yang 

terlibat secara lang 

sung dan tidak  

langsung  yang me 

nerima  akibat  dan  

manfaat  dari suatu 

kegiatan. 

1. Mampu bekerja 

sama; 

2. Berwawasan luas 

dan kolaboratif. 

1. Tidak mandiri. 

Inovatif. Mampu melakukan 

proses dan hasil 

pengembangan atau 

sistem yang baru. 

1. Menghasilkan ga 

gasan/karya baru; 

2. Selalu melakukan 

penyempurnaan dan 

perbaikan berkala 

1. Sulit menerima 

perubahan; 

2. Bersikap tertutup 

terhadap ide-ide 

pengembangan; 
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Nilai dan Makna Sifat Positif Sifat Negatif 

dan berkelanjutan; 

3. Visioner; 

4. Kepedulian. 

3. Monoton. 

 

Budaya Kerja JTM-PNUP (Pasal 2) terdiri atas:  

a. Mengembangkan kemitraan  dalam  memberikan  pelayanan terbaik; 

b. Mengembangkan   sikap  kepeduliaan   terhadap   kepentingan masyarakat; 

c. Disiplin, komitmen, dedikasi, ikhlas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas; 

d. Bersikap jujur  terhadap diri sendiri dan lingkungan; 

e. Melaksanakan pekerjaan secara objektif dan transparan serta menghindari benturan 

kepentingan; 

f. Melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus; 

g. Berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sesuatu yang baru; Memanfaatkan teknologi 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi; 

h. Memanfaatkan  teknologi  untuk  meningkatkan  efektivitas dan efisiensi; 

i. Berani mengambil tindakan dan solusi dalam menyelesaikan masalah; 

j. Bersikap terbuka terhadap ide-ide baru yang konstruktif; 

k. Melakukan  pekerjaan secara terukur, mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil; 

l. Berupaya untuk meningkatkan kompetensi; 

m. Melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, sistematis, terarah, dan berkualitas; 

n. Bekerja sesuai dengan standar kinerja. 

1.2 Potensi dan Permasalahan  

1.2.1 Kondisi Awal 

 Kinerja JTM-PNUP saat ini dipandang belum optimal menjawab tantangan dan  

ekspektasi masyarakat sebagai institusi pendidikan vokasi yang unggul di Indonesia dan 

dapat memiliki daya saing global yang tangguh. Predikat keunggulan (excellence) hanya 

dapat dicapai dengan meletakkan pondasi    kuat atas tatanan sikap dan perilaku akademik 

yang profesional. Keunggulan (excellence) juga dapat dicapai dengan membangun dan 

mengembangkan standar sesuai tuntutan pemangku kepentingan dan regulasi kekinian 
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serta prosedur dan strategi yang paling efektif dan efisien untuk mencapai indikator kinerja 

institusi.  

 Landasan keunggulan (excellence) lainnya yakni menegakkan disiplin untuk 

menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja secara efektif dan konsisten, 

melakukan perbaikan terus-menerus terhadap sistem dan prosedur kerja dengan 

menerapkan standar kelas dunia yang berorientasi pada keunggulan proses belajar 

mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (operational excellence of the 

core business). 

 Menyadari pentingnya peran kemitraan dengan industri, dunia usaha, dan dunia 

kerja, JTM-PNUP mendorong program studi sebagai ujung tombak  mengembangkan 

kerjasama dengan semua pihak yang ada pada triple helix (pemerintah, institusi 

Pendidikan, dan industri). Kerjasama yang dijalin meliputi penyebaran dan penerapan sains 

dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan yang 

bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri dengan 

penerapan tata kelola JTM yang baik. 

 JTM-PNUP akan terus tumbuh seiring bertambahnya kegiatan dan jaringan dengan 

masyarakat/industri global. Karena itu, JTM-PNUP perlu berpegang pada nilai-nilai 

organisasi yang diturunkan dari nilai-nilai universal yang dirangkum menjadi MACCAKI 

(Mandiri, Amanah, Cerdas, Cekatan, Akuntabel, Kolaboratif, Inovatif). Nilai-nilai ini harus 

dimiliki oleh organisasi dan tercermin dari sikap seluruh insan di dalamnya, termasuk 

mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 

Selanjutnya, penataan struktur organisasi dan tata kerja di JTM-PNUP harus 

mencerminkan tatanan organisasi dan tata kerja yang menuju pada keunggulan global 

(world class polytechnic) sesuai visi nya. Karakteristik birokrasi yang memiliki keunggulan 

global terletak pada kemampuan tata kelola yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang 

berkualitas serta penataan organisasi yang berorientasi ke tepat fungsi, tepat proses, dan 

tepat ukuran.  

 Sehubungan perkembangan waktu dan mencermati berbagai fenomena terhadap 

dinamika eksternal dan internal di atas, maka dipandang perlu melakukan penataan struktur 

dan proses organisasi di JTM-PNUP. Struktur Organisasi dan Tata Kerja JTM yang ada 

perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.  
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Tabel 1.2 Kondisi Capaian IKU 

Indikator Kinerja Utama 
Baseline 

2020 
Target 
2021 

IKU 1 Persentase lulusan D4/D3 yang mendapatkan 
pekerjaan, lanjut studi, atau berwirausaha; 

60 70 

IKU 2 Persentase mahasiswa D4/D3 yang menghabiskan 
paling sedikit 20 SKS di luar kampus, atau meraih 
prestasi paling rendah tingkat nasional; 

n/a 10 

IKU 3 Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di 
kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu 
(QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia 
industry, atau membina mahasiswa yang berhasil 
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 
5 tahun terakhir  

20 30 

IKU 4 Persentase dosen tetap yang berkualifikasi S3, 
memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui 
oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari 
kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau 
dunia kerja; 

30 35 

IKU 5 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi 
internasional atau diterapkan oleh masyarakat per 
jumlah dosen 

2 5 

IKU 6 Persentase Prodi D4/D3 yang melaksanakan 
kerjasama dengan mitra; 

40 50 

IKU 7 Persentase mata kuliah D4/D3 yang menerapkan 
metode pembelajaran pemecahan kasus atau 
pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai 
sebagian bobot evaluasi; 

40 60 

IKU 8 Persentase Prodi D4/D3 yang memiliki akreditasi 
atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah; 

100 100 

IKU 9 Prosentasi tingkat kepuasan pelayanan tata 
kelola; 

B B 

IKU 
10 

Rata-rata nilai kinerja SKP SDM tendik dan 
dosen. 

93 94 
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Tabel 1.3 Kendala Pencapaian Indikator 

IKU Kendala Pencapaian  

IKU 1 Pelacakan lulusan memerlukan penanganan khusus dalam 
menelusuri keberadaan mereka. Kendala yang ditemukan 
terkait hal tersebut yakni kendala pengumpulan data, respon 
lulusan yang belum memadai, dan inisiatif lulusan yang masih 
rendah. 

IKU 2 Kegiatan pembelajaran di luar kampus utama memiliki 
kendala internal dan eksternal. Kendala internal menyangkut 
kesiapan JTM dalam mempersiapkan  perangkat kurikulum 
dan  perangkat pendukungnya termasuk juga aspek tata kelola. 
Kendala eksternal adalah kendala yang dihadapi JTM yang 
tantangannya lebih berat dibanding kendala internal. Hal 
tersebut disebabkan bahwa, faktor tersebut sudah di luar 
kendali JTM. Selanjutnya, kendala pencapaian indikator 
“meraih prestasi pada tingkat nasional” yakni koordinasi dan 
komitmen dengan stakeholders, baik pimpinan PNUP, JTM, 
pembina UKM, mahasiswa. 

IKU 3 Kendala pencapaian dosen berkegiatan di luar kampus 
yakni tingginya beban kerja di dalam kampus dan kendala 
penyesuaian sistem kerja pada instansi pendidikan yang 
menerapkan paket pembelajaran seperti halnya sistem paket 
pendidikan di Politeknik pada umumnya. 

IKU 4 Kendala pencapaian indikator praktisi mengajar di dalam 
kampus yakni kesiapan kampus dalam menyesuaikan sistem 
kurikulum yang berlaku dengan berbagai stakeholders 
(perencanaan, implementasi, dan evaluasi).  

IKU 5 Kendala pencapaian indikator hasil kerja dosen digunakan 
oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional 
yakni kapasitas dan kapabilitas dosen yang belum memadai. 

IKU 6 Kendala pencapaian indikator  persentase prodi D4/D3 yang 
melaksanakan kerjasama dengan mitra yakni kapasitas dan 
kapabilitas pimpinan JTM dan prodi yang belum memadai. 

IKU 7 Kendala pencapaian indikator  Kelas yang Kolaboratif dan 
Partisipatif yakni belum semua dosen memahami dan 
berkomitmen dan untuk melaksanakan pola pembelajaran 
tersebut. 

IKU 8 Kendala pencapaian indikator  Program Studi Berstandar 
Internasional yakni kapasitas dan kapabilitas program studi 
yang belum memadai. 
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IKU Kendala Pencapaian  

IKU 9 Kendala pencapaian indikator prosentasi tingkat kepuasan 
pelayanan tata kelola  yakni belum semua stakeholder 
memiliki komitmen dan kemampuan dalam melaksanakan 
pelayanan prima. 

IKU 10 Kendala pencapaian indikator rata-rata nilai kinerja SKP 
SDM tendik dan dosen yakni belum semua memahami SDM 
tendik dan dosen memahami kriteria penilaian kinerja 
tersebut. 

 

1.2.2 Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal 

1) Jurusan Teknik Mesin dan Program Studi 

 

Gambar 1.1   Program Studi pada Jurusan Teknik Mesin Tahun 2020 

Berdasarkan gambar 1.1  bahwa, JTM terdiri atas 7 (tujuh) program studi, dimana 4 (empat) 

program studi yang melaksanakan jenjang pendidikan D3 dan 3 (tiga) program studi yang 

melaksanakan jenjang pendidikan S1 Terapan. Setiap program studi di pimpin oleh seorang 

koordinator program studi. Perolehan status/peringkat akreditasi 7 (tujuh) program studi dapat 

dilihat pada tabel 1.4. 

Tabel 1.4 Nilai Akreditasi Program Studi pada Jurusan Teknik Mesin 

 

Berdasarkan tabel 1.5 dan gambar 1.2 bahwa, jumlah prodi yang mendapatkan status/peringkat 

A sebanyak satu prodi atau 14,29% , status/peringkat B sebanyak 4 prodi atau 57,14%, 

status/peringkat Baik sebanyak satu prodi atau 14,29%, dan status/peringkat Baik Sekali 
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sebanyak satu prodi atau 14,29%. Status/peringkat B merupakan status/peringkat yang masih 

dominan disandang oleh program studi pada JTM, yakni sebesar 57,14%.  

Tabel 1.5 Rekapitulasi Jumlah Prodi dengan Status/Peringkat Akreditasi pada  Jurusan 
Teknik Mesin  

 

 

 

Gambar 1.2 Persentase Jumlah Prodi dengan Status/Peringkat Akreditasi pada Jurusan 
Teknik Mesin  

 

2) Mahasiswa 

eningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) mahasiswa JTM dalam kurun waktu 3 

(tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata 

peningkatan per tahunnya sebesar 43%. Berdasarkan Gambar 1.3 bahwa, dalam kurun 

3 (tiga) tahun tersebut mengindikasikan tren APK mengikuti garis lurus dengan gradien 

peningkatan sebesar 125 (persamaan y=125x+138). Peningkatan APK pada JTM sejalan 

dengan komitmen Direktur PNUP “Perjanjian Kinerja” untuk memberi peluang atau 

kesempatan bagi masyarakat yang ingin menempuh pendidikan di JTM-PNUP. 

14.29%

57.14%

14.29% 14.29%

A B Baik Baik Sekali

Persentase Jumlah Prodi Berdasarkan 
Peringkat/Status Pada Jurusan Teknik Mesin

P
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Gambar 1.3 Daya Tampung Mahasiswa Baru (MABA) Jurusan Teknik Mesin 

umlah peminat calon mahasiswa baru di program studi yang berada pada JTM 

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup 

signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar -17%. 

 

Gambar 1.4 Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru (MABA) JTM 

Berdasarkan gambar 1.4 bahwa, dalam kurun 3 (tiga) tahun tersebut mengindikasikan tren 

peminat calon mahasiswa baru  JTM mengikuti tren garis lurus dengan gradien -766 

(persamaan y=-766x+5322,7). Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020. Tahun 

2020 merupakan tahun awal dimulainya pandemi covid-19. Sehingga mengakibatkan 

terjadinya penurunan peminat calon mahasiswa baru serta. Penyebab lain atas menurunnya 

peminat tersebut,  yakni semakin ketatnya persaingan antar perguruan tinggi sehingga calon 

mahasiswa baru memiliki banyak alternatif untuk melanjutkan pendidikan mereka sesuai 

pilihannya masing-masing. 

250

414

500
y = 125x + 138

DAYA TAMPUNG THN
2018

DAYA TAMPUNG THN
2019

DAYA TAMPUNG THN
2020

JUMLAH DAYA TAMPUNG MABA 
JURUSAN TEKNIK MESIN

4208
4488

2676

y = -766x + 5322.7

PEMINAT THN 2018 PEMINAT THN 2019 PEMINAT THN 2020

JUMLAH PEMINAT CALON MABA 
JURUSAN TEKNIK MESIN

J
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Gambar 1.5 Persentase Keketatan Persaingan Calon Mahasiswa Baru (MABA) JTM 

ersentase keketatan persaingan calon mahasiswa baru di program studi yang 

berada pada JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata peningkatan sebesar 81%. 

Berdasarkan gambar 1.5 bahwa, dalam kurun 3 (tiga) tahun tersebut mengindikasikan tren 

keketatan persaingan calon mahasiswa baru JTM mengikuti tren garis lurus dengan gradien 

0,0637 (persamaan y=0,0637x-0,0146). Persentase keketatan yang meningkat dalam kurun 

waktu 3 (tiga) tahun tersebut berarti telah terjadi penurunan tingkat persaingan dalam kurun 

waktu tersebut, yang akan berdampak pada potensi menurunnya kualitas calon mahasiswa 

baru yang akan mengikuti pendidikan pada prodi di JTM. 

umlah mahasiswa baru yang diterima dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata peningkatan sebesar 

36%. Berdasarkan gambar 1.6 bahwa, dalam kurun 3 (tiga) tahun tersebut 

mengindikasikan tren peningkatan  mahasiswa baru JTM mengikuti tren garis lurus dengan 

gradien 105 (persamaan y=105x+141,67).  

6%

9%

19%

y = 0.0637x - 0.0146

% KEKETATAN
PERSAINGAN 2018

% KEKETATAN
PERSAINGAN 2019

% KEKETATAN
PERSAINGAN 2020

PERSENTASE KEKETATAN PERSAINGAN 
MABA JURUSAN TEKNIK MESIN

P

J
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Gambar 1.6 Jumlah Mahasiswa Baru Program Studi pada JTM 

Hal utama yang dilakukan dalam konteks peningkatan kualitas input adalah 

mengembangkan mekanisme penjaringan mahasiswa baru melalui peningkatan akses 

kesetaraan gender dan membuka kesempatan yang sama bagi calon mahasiswa yang secara 

ekonomi kurang beruntung dengan tetap memperhatikan potensi akademik.  

Beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu: (i) Mengalokasikan proporsi khusus untuk 

mahasiswa kurang mampu dan (ii) Meningkatkan daya tampung melalui program-program 

inovatif seperti pelatihan singkat berjenjang, pola hybrid learning dan metode-metode 

pembelajaran lain yang fleksibel atau mengembangkan program rekognisi pembelajaran 

lampau (RPL). Dengan sistem RPL mahasiswa dapat melakukan penyetaraan pendidikan 

non formal melalui pelatihan-pelatihan yang telah dilalui untuk memperoleh pengakuan 

SKS. 

umlah mahasiswa aktif program studi pada JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 

terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata peningkatan 

sebesar 25%. Berdasarkan gambar 1.7 bahwa, dalam kurun 3 (tiga) tahun tersebut 

mengindikasikan tren peningkatan  mahasiswa aktif JTM mengikuti tren garis lurus dengan 

gradien 194,5 (persamaan y=194,5x+478).  

250

345

460

y = 105x + 141.67

Gsl 2018 Gsl 2019 Gsl 2020

Jumlah Mahasiswa Baru Program Studi Pada 
Jurusan Teknik Mesin

J
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Gambar 1.7 Jumlah Mahasiswa Aktif  Program Studi pada JTM 

ebaran bobot SKS yang wajib diselesaikan mahasiswa program studi pada JTM terdiri 

atas sebaran bobot SKS pada jenjang pendidikan D3 dan S1 Terapan (S1.T). Berdasrkan 

tabel 1.5 atau gambar 1.8 bahwa, kisaran bobot SKS pada jenjang pendidikan D3 antara 

112-121 SKS. Sedangkan kisaran bobot SKS pada jenjang pendidikan S1.T antara 154-158 

SKS. SKS mata kuliah dikategorikan dalam SKS mata kuliah teori, praktik, dan praktik 

lapangan. Struktu komposisi SKS pada masing-masing program studi berbeda-beda, baik prodi 

jenjang D3 maupun S1.T. Selengkapnya dapat di lihat pada tabel 1.6 atau gambar 1.8. 

Tabel 1.6 Sebaran Bobot Kredit Mata Kuliah 

 

 

692
828

1081

y = 194.5x + 478

Gsl 2018 Gsl 2019 Gsl 2020

Jumlah Mahasiswa Aktif  Program Studi 
Pada Jurusan Teknik Mesin

S
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Gambar 1.8 Sebaran Bobot Kredit Mata Kuliah (SKS) 

umlah dan IPK lulusan pada JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir 

mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan jumlah lulusan sebesar 3% per 

tahunnya dan rata-rata peningkatan IPK lulusan sebesar 0,9% per tahunnya. 

Berdasarkan gambar 1.9 bahwa, dalam kurun 3 (tiga) tahun tersebut mengindikasikan tren 

peningkatan  jumlah dan IPK lulusan pada JTM mengikuti tren garis lurus dengan gradien 

sebesar 5 (persamaan y=5x+179). Hal yang sama juga terjadi pada IPK lulusan dengan gradien 

sebesar 0,0294 (persamaan y=0,0294x+3,4731). 

 

Gambar 1.9 Jumlah dan IPK Lulusan  Jurusan Teknik Mesin 
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umlah lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi mahasiswa JTM dalam kurun 

waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -

13% per tahunnya. Berdasarkan gambar 1.10 bahwa, dalam kurun 3 (tiga) tahun tersebut 

mengindikasikan tren penurunan  jumlah lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi pada 

JTM atau mengikuti tren garis lurus dengan gradien sebesar -17 (persamaan y=-17x+120,33). 

Demikian pula, persentase jumlah lulusan yang mendapat sertifikat terhadap jumlah 

keseluruhan lulusan pada tahun yang sama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir 

mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -15,68%. Penurunan tersebut 

mengikuti tren garis lurus dengan gradien sebesar -0,1021 (persamaan y=-0,1021x+0,6619). 

 

Gambar 1.10 Jumlah Lulusan yang Mendapat Sertifikat Kompetensi 

ata-rata masa studi lulusan JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir 

cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 5% per 

tahunnya (D3) dan 1% per tahnnya (S1.T). Berdasarkan gambar 1.11 bahwa, 

dalam kurun 3 (tiga) tahun tersebut mengindikasikan tren peningkatan rata-rata masa studi 

lulusan D3 pada JTM atau mengikuti tren garis lurus dengan gradien sebesar 0,1403 

(persamaan y=0,1403x+2,8338). Demikian pula, dalam kurun 3 (tiga) tahun tersebut 

mengindikasikan tren peningkatan rata-rata masa studi lulusan S1.T pada JTM atau 

mengikuti tren garis lurus dengan gradien sebesar 0,02 (persamaan y=0,02x+3,985).  
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Gambar 1.11 Rata-Rata Masa Studi Lulusan Jurusan Teknik Mesin 

 

 

Gambar 1.12  Rata-Rata Masa Tunggu Lulusan Terlacak 

ata-rata masa tunggu lulusan terlacak untuk mendapatkan pekerjaan pertama 

mereka dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami 

penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -8% per tahunnya. Berdasarkan 

gambar 1.12 bahwa, dalam kurun 3 (tiga) tahun tersebut mengindikasikan tren penurunan 

rata-rata masa tunggu lulusan terlacak untuk mendapatkan pekerjaan pertama mereka atau 

mengikuti tren garis lurus dengan gradien sebesar -0,2942 (persamaan y=-

0,2942x+3,4456).  
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Gambar 1.13 Persentase Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan JTM 

ersentase kesesuaian bidang kerja lulusan JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 

terakhir cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar -8% 

per tahunnya. Berdasarkan gambar 1.13 bahwa, dalam kurun 3 (tiga) tahun tersebut 

mengindikasikan tren peningkatan persentase kesesuaian bidang kerja lulusan JTM atau 

mengikuti tren garis lurus dengan gradien sebesar 2,85 (persamaan y=2,85x+71,933). 

 
Prestasi mahasiswa JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada gambar 1.14 dan 

gambar 1.15. Gambar 1.14 menunjukkan bahwa, jumlah prestasi “mendapatkan gelar juara” 

mahasiswa JTM, baik pada tingkat provinsi/wilayah dan nasional, menunjukkan tren 

peningkatan dengan rata-rata peningkatan 58%. Tren peningkatan mengikuti pola garis lurus 

dengan gradien 4,5 (persamaan y=4,5x+1).  
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Gambar 1.14 Jumlah Prestasi Mahasiswa Non Akademik   

(Nasional+Provinsi/Wilayah) 
 
Secara rinci prestasi mahasiswa JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun juga dapat dilihat pada 

gambar 1.15. Prestasi mahasiswa pada tingkat nasional mengalami peningkatan pertahunnya 

dengan rata-rata peningkatan sebesar 38%. Tren peningkatan mengikuti pola garis lurus dengan 

gradien 1,5 (persamaan y=1,5x+2). Selanjutnya, prestasi mahasiswa pada tingkat 

provinsi/wilayah juga mengalami peningkatan pertahunnya dengan rata-rata peningkatan 

sebesar 105%. Tren peningkatan mengikuti pola garis lurus dengan gradien 3 (persamaan 

y=3x+1). 

 

 
Gambar 1.15 Jumlah Prestasi Mahasiswa Non Akademik 

 

eningkatan mutu hasil pendidikan juga dilakukan melalui aspek-aspek 

kemahasiswaan. Kegiatan ekstra kurikuler merupakan sarana untuk 

mengaktualisasikan potensi diri para mahasiswa melalui keikutsertaan mereka 

dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana kegiatan kemahasiswaan untuk memfasilitasi berkembangnya minat bakat, 

P
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kreativitas, inovasi, prestasi kemahasiswaan, dan kesehatan jasmani dan rohani serta wadah 

bagi pelaksanaan kegiatan pembekalan atribut-atribut soft skills. Selain itu peningkatan 

peran ikatan alumni sebagai sarana pengembangan citra almamater dan kerjasama antar 

lembaga untuk berbagai tujuan pengembangan terus dilaksanakan. 

Peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bidang keorganisasian, manajemen, dan 

kepemimpinan juga dibangun melalui penyaluran minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa 

di bidang manajemen, seni, dan olah raga. Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan 

(HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan sarana yang mewadahi kegiatan-

kegiatan kemahasiswaan di PNUP. Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) dan Program 

Kreativitas Mahasiswa atau PKM (PKM-KI, PKM-P, PKM-T, PKM-K, dan PKM-M).  

 
3) Dosen dan Tenaga Kependidikan 

endidikan tertinggi dosen JTM terdiri atas dua jenjang kualifikasi yakni Doktor dan 

Magister. Berdasarkan gambar 1.16 bahwa, jumlah dosen JTM yang berkualifikasi 

Doktor sebanyak 19 orang atau sebesar 29,69% dari jumlah keseluruhan dosen JTM. 

Sedangkan jumlah dosen JTM yang berkualifikasi Magister sebanyak 45 orang atau sebesar 

70,31% dari jumlah keseluruhan dosen JTM. Sedangkan jumlah tenaga pendidikan JTM 

sebanyak 7 (tujuh) orang dengan kualifikasi pendidikan tertinggi S1 dan ditempatkan disetiap 

program studi JTM. 

 

Gambar 1.16 Pendidikan Tertinggi Dosen Tetap JTM (2020) 

umlah dan persentase dosen tetap Jurusan Teknik Mesin berdasarkan jabatan 

akademik terdiri atas 4 (empat) jenjang yakni Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, dan 

Asisten Ahli. Berdasarkan gambar 1.17 bahwa, jumlah dosen dengan jenjang 
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akademik Guru Besar sebanyak 3 orang atau sebesar 4,76% dari jumlah keseluruhan 

dosen JTM.  Jumlah dosen dengan jenjang akademik Lektor Kepala sebanyak 32 orang 

atau sebesar 50,79% dari jumlah keseluruhan dosen JTM. Jumlah dosen dengan jenjang 

akademik Lektor sebanyak 22 orang atau sebesar 34,92% dari jumlah keseluruhan dosen 

JTM. Jumlah dosen dengan jenjang akademik Asisisten Ahli sebanyak 6 orang atau sebesar 

9,52% dari jumlah keseluruhan dosen JTM.  

 

Gambar 1.17 Jumlah dan Persentase Dosen Tetap Jurusan Teknik Mesin Berdasarkan 
Jabatan Akademik (2020) 

 

Gambar 1.18 Jumlah dan Persentase Dosen Jurusan Teknik Mesin  

yang Bersertifikasi (2020) 

umlah dan persentase dosen Jurusan Teknik Mesin yang bersertifikasi terdiri atas 

2 (dua) jenis yakni dosen bersertifikat pendidik profesional dan dosen bersertifikat 

profesi/kompetensi/industri. Berdasarkan gambar 1.18 bahwa, jumlah dosen 
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bersertifikat pendidik profesional sebanyak 57 orang atau sebesar 66,28% dari jumlah 

keseluruhan dosen JTM. jumlah dosen bersertifikat profesi/kompetensi/industri sebanyak 

29 orang atau sebesar 33,72% dari jumlah keseluruhan dosen JTM. 

Capaian kinerja yang sesuai dengan target standar yaitu persentase dosen tetap 

berkualifikasi akademik S3 sebesar 29,69%. Persentase dosen yang memiliki sertifikat 

kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja sebesar 33,72% sedangkan 

dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri , atau dunia kerja 

sebesar 3,2%. Dengan pencapaian total untuk ketiga indikator tersebut sudah melebihi dari 

target institusi yang ditetapkan sebesar 30%. 

egiatan penelitian dosen yang dilakukan dosen JTM dapat dikelompok dalam 2 

(dua) kelompok, yakni penelitian yang bersumber dari Dipa PNUP yang dikenal 

dengan nama penelitian rutin dan penelitian yang bersumber dari luar Dipa PNUP 

yang dikenal dengan penelitian Dikti. Berdasarkan gambar 1.19 bahwa, jumlah kegiatan 

penelitian dosen yang dilakukan dosen JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, 

baik penelitian rutin ataupun Dikti, menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata 

persentase penurunan per tahunnya sebesar 2%. Tren penurunan mengikuti pola garis lurus 

dengan gradien -1 (persamaan y=-x+37,333).  

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa, jumlah kegiatan penelitian rutin yang diperoleh dosen 

JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata 

persentase peningkatan sebesar 22%. Seperti yang terlihat pada gambar 1.20 (penelitian 

rutin) bahwa tren peningkatan kegiatan penelitian mengikuti pola garis lurus dengan 

gradien sebesar 5 (persamaan y=5x+15,333). 

 

Gambar 1.19 Jumlah Kegiatan Penelitian Rutin & Dikti 

K
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Gambar 1.20 Rincian Jumlah Kegiatan Penelitian Dosen JTM 

Sedangkan jumlah kegiatan penelitian dikti yang diperoleh dosen JTM dalam kurun waktu 3 

(tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dengan rata-rata persentase penurunan sebesar -

45%. Seperti yang terlihat pada gambar 1.20 (penelitian dikti) bahwa tren penurunan kegiatan 

penelitian mengikuti pola garis lurus dengan gradien sebesar -6 (persamaan y=-6x+22). 

 

Gambar 1.21 Jumlah Kegiatan Pengabdian Rutin & Dikti 

Kegiatan pengabdian dosen yang dilakukan dosen JTM dapat dikelompok dalam 2 (dua) 

kelompok, yakni pengabdian yang bersumber dari Dipa PNUP yang dikenal dengan nama 

pengabdian rutin dan pengabdian yang bersumber dari luar Dipa PNUP yang dikenal 

dengan pengabdian Dikti. Berdasarkan gambar 1.21 bahwa, jumlah kegiatan pengabdian 

dosen yang dilakukan dosen JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, baik 

pengabdian rutin ataupun Dikti, menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata persentase 

penurunan per tahunnya sebesar -2%. Tren penurunan mengikuti pola garis lurus dengan 

gradien -2,5 (persamaan y=-2,5x+23,667).  
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Gambar 1.22 Rincian Jumlah Kegiatan Pengabdian Dosen JTM 

ecara rinci dapat dijelaskan bahwa, jumlah kegiatan pengabdian rutin yang diperoleh 

dosen JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dengan 

rata-rata persentase penurunan sebesar-5%. Seperti yang terlihat pada gambar 1.22 

(pengabdian rutin) bahwa tren penurunan kegiatan pengabdian mengikuti pola garis lurus 

dengan gradien sebesar -1,5 (persamaan y=-1,5x+18,333). 

Sedangkan jumlah kegiatan pengabdian dikti yang diperoleh dosen JTM dalam kurun 

waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dengan rata-rata persentase penurunan 

sebesar -100%. Seperti yang terlihat pada gambar 1.22 (pengabdian dikti) bahwa tren 

penurunan kegiatan pengabdian mengikuti pola garis lurus dengan gradien sebesar -1 

(persamaan y=-x+5,333). 

Besarnya dana yang diperoleh dosen JTM melalui kegiatan penelitian dalam kurun waktu 

3 (tiga) tahun terakhir, meliputi pengabdian rutin dan Dikti, menunjukkan tren penurunan 

dengan rata-rata persentase penurunan per tahunnya sebesar -21%. Seperti yang terlihat 

pada gambar 1.23 bahwa, tren penurunan mengikuti pola garis lurus dengan gradien -

3E+08 (persamaan y=-3E+08 x+2E+09). 

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa, besar dana dari jumlah kegiatan penelitian rutin yang 

diperoleh dosen JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan 

dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 20%. Seperti yang terlihat pada gambar 

1.24 (penelitian rutin) bahwa tren peningkatan kegiatan penelitian mengikuti pola garis 

lurus dengan gradien sebesar 3E+07 (persamaan y=-3E+07 x+1E+08). 

S
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Gambar 1.23 Besar Dana Penelitian Rutin & Dikti Dosen JTM 

Selanjutnya, besar dana penelitian Dikti dari jumlah kegiatan penelitian  yang diperoleh 

dosen JTM dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dengan rata-

rata penurunan per tahunnya sebesar -28%. Seperti yang terlihat pada gambar 1.24 

(penelitian Dikti) bahwa tren penurunan kegiatan penelitian mengikuti pola garis lurus 

dengan gradien sebesar -3E+08 (persamaan y=-3E+08 x+1E+09). 

 

Gambar 1.24 Rincian Besar Dana Kegiatan Penelitian 

Berdasarkan gambar 1.25 bahwa, jumlah kegiatan penelitian & PkM yang dilaksanakan oleh 

dosen yang mengajar pada jenjang pendidikan D3 dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir 

sebesar 52,47% sedangkan dosen yang mengajar pada jenjang pendidikan sebesar 47,53%. 

Namun demikian, besar dana kegiatan penelitian & PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang 

mengajar pada jenjang pendidikan D3 dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebesar  

39,64% sedangkan dosen yang mengajar pada jenjang pendidikan sebesar 60,36%. 
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Gambar 1.25 Profil Proporsi Jumlah Kegiatan & Biaya Penelitian & PkM yang Diperoleh 
Dosen pada Jenjang D3 & S1 Terapan 

4) Kerja Sama 

4.1 Kerja sama Pendidikan 

 

Gambar 1.26 Jumlah Kerja Sama Pendidikan dengan Lembaga Mitra  

Gambar 1.26 menunjukkan, bahwa jumlah kerja sama pendidikan dengan lembaga mitra  saat 

ini terdiri atas: 3 lembaga mitra pada tingkat internasional, 32 lembaga mitra pada tingkat 

nasional, dan 42 lembaga mitra pada tingkat wilayah/lokal. 

Bentuk kerja sama pendidikan dengan lembaga mitra pada tingkat internasional, antara lain: 

penyelenggaraan seminar rancang bangun konstruksi baja; sosialisasi industri baja dalam 

negeri; pelaksanaan kegiatan studi lapangan perusahaan baja dalam negeri; dan penyusunan 

feasibility studi pendirian stasiun bahan bakar umum di Kawasan Industri Makassar (KIMA); 

dan lain sebagainya. 
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Bentuk kerja sama pendidikan dengan lembaga mitra pada tingkat nasional, antara lain: 

pengembangan desa wisata melalui pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia; 

penyelenggaraan program ikatan dinas D4 kelas kerjasama PLN untuk Program Studi D4 

Teknik Listrik; kerjasama program magang mahasiswa bersertifikat; pemberian beasiswa 

kepada masyarakat berprestasi dan kurang mampu jenang program D3 dan D4 yang 

diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK/MA/MAK yang kurang mampu dan memiliki potensi 

akademikuntuk masyarakat Bombana; Penyusunan dan review kurikulum, pembelajaran 

dan/atau evaluasi pendidikan di Politeknik Negeri Ketapang; bantuan tenaga ahli; 

pengembangan sumber danya manusia; OJT atau praktik kerja lapangan mahasiswa;  

pengembangan kurikulum DIKLAT dengan PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.; 

Kerjasama Penyelenggaraan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri 

Ujung Pandang di Kolaka; dan lain sebagainya. 

Bentuk kerja sama pendidikan dengan lembaga mitra pada tingkat wilayah/lokal, antara lain: 

kerjasama melakukan perubahan status Program Studi di Luar Domisill (PDD) Bone menjadi 

Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Ujung Pandang yang berada 

di Kabupaten Bone; perjanjian kerjasama praktek kerja lapangan mahasiswa Universitas Negeri 

Papua (UNIPA); penyelenggaraan program pendidikan D4 ikatan dinas; penyelenggaraan 

program pendidikan ikatan dinas orang asli papua; social innovation projects (SIP) learning 

express program (LEX Program), student exchange program; faculty exchange program; 

special short-term academic program; staf development project join research and activities, 

dan lain sebagainya. 

4.2  Kerja Sama Penelitian 

 

Gambar 1.27 Jumlah Kerja Sama Penelitian dengan Lembaga Mitra   
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Gambar 1.27 menunjukkan, bahwa jumlah kerja sama lembaga mitra PNUP dalam bidang 

penelitian saat ini terdiri atas: 0 lembaga mitra pada tingkat internasional, 1 lembaga mitra pada 

tingkat nasional, dan 39 lembaga mitra pada tingkat wilayah/lokal. 

Bentuk kerja sama penelitian dengan lembaga mitra pada tingkat nasional, yakni perhitungan 

efektivitas proyek penyertaan modal negara pada pembangunan dermaga dan reklamasi 

lapangan penumpukan peti kemas di Pelabuhan Sorong. 

Bentuk kerja sama penelitian dengan lembaga mitra pada tingkat wilayah/lokal, meliputi: 

aplikasi metode analitis dan pemodelan numerik untuk prediksi intrusi air laut di Kabupaten 

Jeneponto; perbandingan akurasi dan presisi antara metode survey statik dan RTK pada 

pengukuran penurunan tubuh bendungan Ponre Ponre; penerapan metode pumping test pada 

pengujian debit air tanah di JIAT (Jaringan Irigasi Air Tanah) Kabupaten Gowa; pemetaan 

batimetri untuk penentuan ujung dermaga dan posisi tiang pancang pada rencana dermaga 

PLTMG Selayar; analisis indeks kinerja rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi (D.I.) 

Lekopancing Kabupaten Maros, dan lain sebagainya. 

4.3 Kerja Sama PkM 

Gambar 1.28 menunjukkan, bahwa jumlah kerja sama PkM dengan lembaga mitra saat ini 

terdiri atas: 0 lembaga mitra pada tingkat internasional, 0 lembaga mitra pada tingkat nasional, 

dan 105 lembaga mitra pada tingkat wilayah/lokal. 

Bentuk kerja sama PkM dengan lembaga mitra pada tingkat wilayah/lokal, meliputi: 

Mengembangkan Usaha Terrarium pada Tim Penggerak PKK Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa; Pelatihan Pembuatan Pakan Sapi  dari Jerami Padi di Desa Je’ne Taesa 

Kecamatan Simbang Kabupaten Maros; Pelatihan Pembuatan Sabun Terapi dan Kesehatan dari 

Tanaman Sereh (Cymbopogon Citratus) di Desa Sambueja Kecamatan Simbang Kabupaten 

Maros; Penerapan Mesin Pengupas Sabut Kelapa di Desa Borong-Borong Kabupaten Selayar; 

Pelatihan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada Staf Kantor Desa di 

Desa Tompobulu Kabupaten Maros, dan lain sebagainya. 
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Gambar 1.28 Jumlah Kerja Sama PkM dengan Lembaga Mitra   

 Dari hasil evaluasi capaian kinerja dapat dilihat beberapa hal sebagai berikut bahwa 

JTM-PNUP telah dikenal luas khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan dan menjadi 

pembina beberapa politeknik di kawasan timur Indonesia, dengan lokasi kampus yang 

strategis. Selain itu JTM-PNUP juga telah memiliki budaya pengelolaan berbasis 

penjaminan mutu dengan adanya Gugus Kendali Mutu pada setiap program studi sebagai 

bagian dari Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P3MP) dan Sistem 

Pengawasan Internal (SPI) serta penggunaan SIM berbasis IT yang dikelola secara terpusat 

oleh PNUP.  

 Ketersediaan SDM yang cukup dengan rasio relatif ideal antara dosen dan 

mahasiswa serta kompetensi dosen yang sebagaian besar sudah memiliki Sertifikat 

Kompetensi Kehlian (SKA) dari assosiasi profesi terkait dan telah memiliki pengalaman 

dalam mensertifikasi mahasiswa dan SDM di instansi lain. Selain itu motivasi dosen dalam 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat cukup tinggi dengan atmosfir akademik 

antara dosen dan mahasiswa terbentuk dengan kolaborasi serta sinergitas yang tinggi pada 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama-sama oleh 

dosen dan mahasiswa.  

 Sebaliknya teridentifikasi juga beberapa hal antara lain bahwa peralatan praktek 

relative sudah tua dan banyak yang sudah rusak, sekitar 30% dosen akan pensiun 5 tahun 

kedepan,  kampus yang belum terpelihara dengan baik, belum menampakkan ciri khas 

kampus yang unggul serta belum tertata dengan baik dan kondusif, fasilitas belajar dan 

landscape serta gazebo dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya belum tersedia secara 

lengkap. Dari sisi Sistem Informasi Manajemen berbasis IT juga belum terintegrasi secara 

optimal. Dari faktor SDM, masih terbatasnya dosen yang memiliki kualifikasi akademik 
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S3/doktor  walaupun telah terdapat 3 orang Guru Besar, juga masih didominasi pada 

program studi tertentu. Selain itu keterlibatan dan kontribusi dosen masih kurang dalam 

berbagai forum ilmiah seperti: konferensi, seminar, workshop. 

 Prestasi mahasiswa baik akademik dan non akademik dalam berbagai kompetisi 

baik nasional maupun internasional masih kurang, selain itu Sertifikasi mahasiswa/lulusan 

belum dapat terlaksana untuk semua mahasiswa akibat terkendala pendanaan.  

 Akar masalah luaran dan capaian bidang pendidikan yaitu materi pembelajaran 

belum sepenuhnya dikembangkan berdasarkan SKKNI/KKNI, kurangnya kesempatan 

lomba/ajang kompetisi baik tingkat institusi maupun nasional, kurangnya motivasi 

mahasiswa untuk mengikuti perlombaan akademik ataupun non akademik, mekanisme 

tracer study yang belum terkoordinir dengan baik dan terstruktur, terbatasnya peluang 

magang mahasiswa yang sesuai kebutuhan implementasi konsep Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka, mekanisme evaluasi umpan balik pengguna lulusan belum maksimal, dan 

ketersediaan bahan ajar daring/digital yang masih dalam tahap pengembangan. 

 Pada bidang penelitian akar masalah luaran dan capaiannya yaitu belum terdapat 

kerjasama penelitian tingkat internasional, masih terbatas jumlah penelitian kompetitif 

nasional yang diperoleh oleh dosen, keikutsertaan dalam seminar maupun international 

confrence belum optimal, tren peningkatan jumlah publikasi pada jurnal terindeks 

bereputasi yang masih perlu ditingkatkan, masih rendahnya motivasi peneliti untuk 

mengusulkan HAKI dari hasil penelitian, belum terselenggara penelitian kerja sama dengan 

industri, anggaran penelitian masih perlu ditingkatkan, mekanisme penelitian mandiri perlu 

ditetapkan, dan penelitian yang melibatkan mahasiswa masih kurang. 

 Pada bidang pengabdian kepada masyarakat akar masalah luaran dan capaiannya 

yaitu kerjasama baik nasional dan internasional mengenai pelaksanaan PKM belum 

optimal, kerjasama dengan institusi pendidikan lebih tinggi dalam melakukan PkM 

bertingkat nasional ataupun internasional belum optimal, anggaran PkM masih perlu 

ditingkatkan, dan PkM yang melibatkan mahasiswa masih kurang. 

 Berdasarkan paparan beberapa parameter input, proses, dan output proses belajar 

mengajar serta tata kelola di atas, dapat dijelaskan beberapa uraian singkat analisis SWOT, 

yakni: 
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Tabel 1.7 Hasil Analisis SWOT 

A. Kekuatan (Strenght) 
1) JTM-PNUP telah dikenal luas khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan dan 

menjadi pembina beberapa politeknik di kawasan timur Indonesia. 

2) Sebagian besar program studi memiliki akreditasi B dan 1 akreditasi A. 

3) Lokasi kampus yang strategis. 

4) JTM-PNUP telah memiliki budaya pengelolaan berbasis penjaminan mutu 

dengan adanya Gugus Kendali Mutu (GKM) pada setiap Program Studi sebagai 

bagian dari Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dan Sistem Pengawasan Internal serta 

penggunaan SIM berbasis IT yang dikelola secara terpusat oleh PNUP. 

5) Ketersediaan SDM yang cukup dengan rasio relatif ideal antara dosen dan 

mahasiswa serta antara tenaga kependidikan dan mahasiswa sehingga 

memungkinkan pemberian pelayanan yang baik. 

6) Sebagian besar dosen sudah memiliki SKA dari assosiasi profesi terkait dan telah 

memiliki pengalaman dalam mensertifikasi mahasiswa dan SDM di instansi lain. 

7) Kualitas input mahasiswa baru semakin meningkat ditandai dengan persaingan 

menjadi mahasiswa baru semakin ketat. 

8) Fasilitas laboratorium, bengkel dan ruang kelas sebagai infrastruktur pendukung 

PBM cukup lengkap. 

9) Monitoring dan evaluasi kegiatan PBM berjalan dengan baik (ketat dan 

berkelanjutan). 

10) Pengembangan kurikulum cukup dinamis dalam mengakomodasi 

perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan dunia kerja yang dilakukan 

secara periodik (setiap 3 – 5 tahun). 

11) Motivasi dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat cukup 

tinggi.  

12) Jumlah kerjasama program studi dengan industri, dunia usaha, pemda, dan 

institusi lainnya meningkat dari tahun ke tahun. 
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B. Kelemahan (Weakness) 
1) Peralatan praktek bengkel dan laboratorium yang tersedia sebagian besar sudah 

tua dan beberapa sudah rusak. Dilain pihak setiap tahunnya mahasiswa 

bertambah tapi tidak diimbangi dengan pertambahan peralatan.  

2) Kerjasama penelitian dan pengabdian kepada manyarakat internasional belum 

ada. 

3) Budaya pelayanan dosen dan tenaga kependidikan yang masih kurang. 

4) Koordinasi antar bagian/unit yang belum optimal seperti.  

5) Sistem Informasi Manajemen berbasis IT yang belum terpadu dan optimal.  

6) Kompetensi dosen bertahap internasional, belum ada.  

7) Keterlibatan dan kontribusi dosen dalam berbagai forum ilmiah seperti: 

konferensi, seminar, workshop dll. masih kurang. 

8) Insentif dukungan peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian dan 

publikasi ilmiah dosen masih rendah. 

9) Fasilitas pendukung pembelajaran daring/online masih kurang. 

10)  Penerapan Link and Match dengan perusahaan/proyek /industri/ institusi luar 

masih rendah. 

11) Prestasi mahasiswa dalam berbagai kompetisi baik nasional maupun 

internasional masih kurang. 

12) Sertifikasi mahasiswa/lulusan dan fasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan yang 

relevan belum maksimal. 

13) Pembangunan karakter dan kepemimpinan mahasiswa yang belum 

diprogramkan secara reguler. 

14) Ketersediaan bahan ajar terutama bahan ajar yang ber-ISSN masih kurang. 

15) Daya saing dalam menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

dan publikasi ilmiah bereputasi masih rendah. 

16) Kontribusi hasil penelitian kepada stakeholders masih rendah. 
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17) Tindak lanjut kerjasama institusi yang masih kurang. 

18) Program kesetaraan gender belum dilakukan secara optimal. 

19) Peningkatan daya tampung melalui program inovatif (MEME) belum 

menunjukkan hasil optimal. 

20) Peningkatan peminat menjadi mahasiswa pada beberapa program studi sangat 

rendah.  

C. Peluang (Opportunity) 

1) Adanya dukungan pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan/regulasi untuk 

meningkatkan daya tampung melalui program inovatif (MEME) termasuk kelas  

kerjasama internasional. 

2) Adanya dukungan pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan/regulasi untuk 

meningkatkan peran gender termasuk pembentuk unit gender. 

3) Dukungan pemerintah terhadap R.I 4 O akan membuka akses seluas-luasnya 

beberapa  bidang pekerjaan baru  berbasis digital; peluang dibukanya prodi baru. 

4) Pemerintah memberi porsi perhatian besar terhadap pendidkan 

kejuruan/politeknik. 

5) Era Industri 4.0 membutuhkan keunggulan teknologi yang menjadi bidang kajian 

utama di JTM-PNUP yakni: bidang permesinan yang mendukung industri 

tambang dan bidang energy yang mendukung pengolahan energy terbarukan. 

6) Berbagai potensi Sulawesi Selatan seperti: pertanian, perkebunan, perikanan, 

pertambangan dan parawisata yang perlu dikembangkan dengan dukungan 

teknologi. 

7) Pemerintah  menjadikan “center of excellent” sebagai sasaran/indikator kinerja. 

8) Pemerintah membuka peluang secara  reguler   mendapatkan dana hibah utk 

perbaikan  PBM. 

9) Pemerintah dan BUMN membuka ruang bagi mahasiswa untuk magang  

bersertifikasi  

10)  Kebijakan merdeka belajar:kampus merdeka memberi kesempatan besar 
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mahasiswa untuk beradaptasi di luar kampus. 

D. Ancaman (Threat) 

1)  Meningkatnya standar kualitas minimal yang dipersyaratkan pengguna lulusan. 

2) Perguruan Tinggi seperti universitas dan institute mebuka program studi vokasi 

yang sejenis yang ada di JTM’PNUP.  

3) Perkembangan tuntutan keahlian dari stakeholders dan ilmu & teknologi begitu 

pesat seperti era industri 4.0 sekarang ini. 

4) Regulasi akreditasi program studi yang berubah cepat dan persyaratan yang 

bertambah sulit.  

5) Unit gender di perguruan tinggi lain sudah menunjukkan eksistensinya dalam 

menyusun   kebijakan internal kampus mereka. 

7) Perguruan tinggi lain sudah menunjukkan eksisetensinya dalam menopang PBM 

mereka  dengan memperkuat  kerjasama dengan pihak industri. 

8) Kinerja baik dari perguruan tinggi lain dalam konteks merespon bantuan dana 

hibah pemerintah yang  ada. 

9) Kompetisi untuk magang bersertifikasi semakin ketat antar perguruan tinggi. 

11) Dukungan pemerintah pusat dalam alokasi anggaran penelitian dalam kurun 

waktu 2 tahun terakhir cenderung menurun. 

12) Implementasi R.I 4.0 membutuhkan jaringan internet yang kuat dan stabil; 

13)   bertambah Dalam era R.I 4.0, karakteristik desain produk dan jasa  akan 

berubah secara cepat dan menuntut SDM merespon cepat dan melakukan 

inovasi desain setiap waktu. 

 

2.3 Sistimatika Penyajian Dokumen 

Renstra JTM-PNUP 2020-2024 disusun dengan menggunakan sistimatika sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.8 Sistematika Penyajian Dokumen Rensta JTM 2020-2024 

SUSUNAN BAB/SUB BAB KETERANGAN 
Bab I Pendahuluan 

1.1 Kondisi Umum 

1.1.1 Latar belakang penyusunan Renstra PNUP 

2020 – 2024 

1.1.2 Metode Perencanaan Strategis 

1.1.3 Sejarah singkat JTM-PNUP 

1.1.4 Azas, Tata Nilai, Budaya Kerja PNUP 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

1.2.1 Kondisi Awal 

1.2.2 Analisa Kondisi Lingkungan Internal dan 

Eksternal 

1.3 Sistematika penyajian dokumen 

Bab II Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran 

1.1 Visi JTM 

1.2  Misi JTM 

1.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan 

1.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka 

Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi 

3.2 Kerangka Regulasi 

3.3. Kerangka Kelembagaan 

3.4 Reformasi Birokrasi 

 

 

 

 

 

 

Bab ini memberikan gambaran 

atas kondisi umum, latar 

belakang penyusunan Renstra 

dan metode prencanaan 

strategis, sejarah singkat JTM 

serta tata nilai. 

Disajikan pula potensi dan 

permasalahan yang dihadapi 

PNUP. 

 

 

 

Bagian ini berisi Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran yang 

hendak dicapai JTM dalam 

kurun waktu tertentu. 

 

Arah kebijakan menggam 

barkan pendekatan untuk 

memecahkan masalah yang 

penting dan mendesak untuk 

segera dilaksanakan dalam 

kurun waktu tertentu. 

Sementara strategi berisi 

program indikatif yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi.  

Kerangka regulasi yang 

dibutuhkan untuk melaksana 

kan tugas dan fungsi serta 

kewenangan JTM-PNUP 
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SUSUNAN BAB/SUB BAB KETERANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka 

Pendanaan 

4.1. Target Kinerja 

4.2. Kerangka Pendanaan  

 

 

dalam rangka mewujudkan 

pencapai an tujuan/sasaran.  

 

Kerangka kelembagaan meru 

pakan struktur organisasi, 

ketatalaksanaan dan pengelola 

an SDM untuk menjalankan 

tugas dan fungsi mencapai 

tujuan dan sasaran JTM-

PNUP. 

Reformasi Birokrasi memuat 

Rencana Kerja dan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh 

unit kerja dalam rangka 

mendukung pencapaian tuju 

an dan target reformasi 

birokrasi institusi dalam hal ini 

PNUP. 

Bagian ini menyajikan 

sejumlah proyeksi target 

kinerja dan pendanaan pada 

setiap tahunnya selama kurun 

waktu  5 tahun. 

 

Bagian ini menyajikan 

pentingnya dokumen Renstra 

JTM-PNUP 2020 – 2024 

sebagai acuan bagi setiap unit 

kerja di lingkungan JTM-

PNUP dalam menyusun 

kegiatan dan program pada 
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SUSUNAN BAB/SUB BAB KETERANGAN 

 

 
 
Bab V Penutup 

unit kerja.  

Merangkum pokok-pokok pikir 

an yang terdapat pada semua bab 

sebelumnya. 
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BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

JURUSAN TEKNIK MESIN 

2.1 Visi Jurusan Teknik Mesin Tahun 2020-2035  

Visi dan Misi Jurusan Teknik Mesin (JTM) disusun dengan melibatkan 

pemangku kepentingan yang terdiri atas kelompok dosen, tenaga 

kependidikan, utusan mahasiswa, lulusan dan pengguna lulusan. Dalam 

menyusun Visi JTM merujuk kepada visi PNUP  dan mempertimbangkan 

masukan dari pemangku kepentingan berdasarkan tujuan masing-masing 

program studi yang tergabung dalam Jurusan Teknik Mesin. 

Dalam rapat perumusan visi, disepakati bahwa visi Jurusan seperti 

yang tertera di bawah ini. 

 

Unggul dan Berdaya Saing Global dalam Bidang Permesinan dan 

Pengelolaan Sumber-Sumber Energi Terbarukan. 

 

Penetapan VMTS JTM-PNUP berdasarkan evaluasi dan analisis 

komponen input dan output proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat serta implementasi tata kelola di lingkup JTM-PNUP. Visi 

yang ditetapkan merupakan cerminan optimisme JTM-PNUP berbasis 

kekuatan yang dimiliki untuk mengembangkan kualitas pendidikan dan 

memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.  

Beberapa kekuatan utama JTM-PNUP yang menjadi dasar penetapan 

visi adalah JTM-PNUP merupakan pendidikan vokasi terbesar di Indonesia 

Timur dan telah menjadi pembina beberapa institusi pendidikan vokasi yang 

memiliki Jurusan Teknik Mesin. Nilai positif ini menjadi pertimbangan utama 

dalam penetapan visi JTM-PNUP untuk menghasilkan lulusan unggul dan 

menjadi jurusan yang mampu bersaing secara global. 

Yang dimaksud Unggul dalam visi JTM-PNUP adalah “lulusan yang 

diterima kerja di industri, lanjut studi, dan berwirausaha minimal 60%; hasil 

penelitian/PkM diproduksi massal industri; dan dosen berprestasi  

internasional”.  
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Makna kata “Unggul” dapat juga dimaknai sebagai kesiapan dan 

kemampuan yang dimiliki untuk memenangkan persaingan yang ketat pada 

jenjang pendidikan vokasi nasional, memiliki kecukupan sumber daya untuk 

melaksanakan pembinaan dan menjadi rujukan bagi politeknik/akademi lain 

dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi (center of excellence for applied 

higher education) di Indonesia.  

Dengan demikian JTM-PNUP dapat memberikan kontribusi 

langsung terhadap penyediaan SDM yang kompeten pada bidang permesinan 

dan pengelolaan sumber-sumber energi terbarukan dan mampu membangun 

dan menjalankan usaha mandiri dengan didasari semangat kewirausahaan. 

Selanjutnya, yang dimaksud mampu Berdaya Saing  Global adalah 

program studi Vokasi yang memiliki berbagai prestasi di tingkat internasional. 

Makna kalimat  “Berdaya Saing  Global” dapat juga dimaknai,  bahwa 

eksistensi dosen dan lulusan JTM ikut berkontribusi dalam pengembangan 

sistem pendidikan vokasi global.  

Hal tersebut dapat diimplementasikan melalui keikutsertaan sivitas 

akademika secara aktif pada seminar internasional baik sebagai peserta 

maupun penyelenggara, publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi, 

dan terwujudnya kelas kerjasama internasional. Selain itu khusus bagi 

mahasiswa dapat diwujudkan dalam kegiatan lomba berskala internasional 

serta kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. 

2.2 Misi JTM-PNUP 

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi 

pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan 

misi mengacu kepada tugas pokok dan fungsi JTM-PNUP dan hasil evaluasi 

kondisi internal dan eksternal. Untuk mewujudkan visinya, maka misi JTM-

PNUP adalah: 
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Tabel 2.1 Misi JTM-PNUP 

Kode Misi 

M1 
Menghasilkan lulusan kompetitif pada bidang permesinan dan 

pengelolaan sumber-sumber eneri terbarukan, berjiwa kewirausahaan 

dan berakhlak mulia 

M2 
Menghasilkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang 

berkontribusi signifikan terhadap kebijakan pemerintah, pengembangan 

industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

M3 
Mewujudkan tata pamong dan kelola yg baik dan produktif (good & 

corporate governance) melalui penerapan akhlak mulia 

 

A. Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Keberhasilan 

Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi 

yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima 

tahun ke depan. Tujuan-tujuan strategis JTM-PNUP dikaitkan dengan misinya 

ditetapkan berikut ini: 

Tabel 2.2 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Keberhasilan 

Tujuan Indikator Tujuan 

Target 

Keberhasilan 

2024 

T1 

Menghasilkan lulusan 

kompetitif pada bidang 

permesinan dan pengelolaan 

sumber-sumber eneri 

terbarukan dan berjiwa 

kewirausahaan dan berakhlak 

mulia melalui pengembangan 

kegiatan pendidikan, 

pengajaran dan pelatihan 

secara dinamis dan inovatif; 

Prosentase lulusan D4/D3 yang 

mendapatkan pekerjaan, lanjut studi, atau 

berwirausaha; 

60 

 

T2 
Mewujudkan hilirisasi pene 

litian terapan dan pengabdian 

Jumlah keluaran penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang 

5 
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Tujuan Indikator Tujuan 

Target 

Keberhasilan 

2024 

kepada masyarakat (PKM) 

yang berkontribusi signifikan 

kepada kebijakan pemerintah, 

pengembangan industri dan 

peningkatan kesejahteraan ma 

syarakat; 

berhasil mendapat rekognisi internasional 

atau diterapkan oleh masyarakat per 

jumlah dosen 

T3 

Mewujudkan perilaku 

berakhlak mulia serta tata 

pamong dan kelola yang baik 

dan produktif (good and 

corporate governance) 

Prosentase rata-rata penilaian 

pelayanan prima tata keola 

sangat baik; 

Rata-rata nilai kinerja SKP SDM 

tendik dan dosen 

Minimal 95% 

 

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 

 Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan 

mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah 

ditetapkan. Sasaran merupakan target capaian dari tujuan strategis yang telah 

dirumuskan. 

Adapun sasaran strategis JTM-PNUP yang dijabarkan berdasarkan 

tujuan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Renstra JTM-PNUP 2020-2024 

Tujuan Sasaran 

T1 

Menghasilkan lulusan kompetitif dan 

berjiwa kewirausahaan dan berakhlak 

mulia melalui pengembangan kegiatan 

pendidikan, pengajaran dan pelatihan 

secara dinamis dan inovatif; 

 

S1 

 

S3 

 

 

Meningkatnya jumlah lulusan dengan 

kualifikasi unggul  

Penguatan kurikulum sesuai tuntuan KKNI 

dan MBKM  

T2 

Mewujudkan hilirisasi penelitian 

terapan dan pengabdian kepada masya 

rakat (PKM) yang berkontribusi 

signifikan kepada kebijakan 

pemerintah, pengembangan industri 

S2 

Menigkatnya kualitas dosen dalam 

pelaksanaan Tridharma 
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Tujuan Sasaran 

dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat; 

T3 

Mewujudkan perilaku berakhlak mulia 

serta tata pamong dan kelola yang baik 

dan produktif (good and corporate 

governance); 

S4 

 
 

Meningkatnya kualitas layanan dan tata 

kelola  

 

Tabel 2.4   Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Renstra PNUP 2020-2024 

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran 

S1 

 

 

Meningkatnya jumlah lulusan 
dengan kualifikasi unggul  
 

IKU 1 

Prosentase lulusan D4/D3 
yang mendapatkan pekerja 
an, lanjut studi, atau berwira 
usaha; 

IKU 2 

Prosentase mahasiswa D4/ 
D3 yang menghabiskan pa 
ling sedikit 20 SKS di luar 
kampus, atau meraih prestasi 
paling rendah tingkat nasio 
nal; 

S2 Menigkatnya kualitas dosen 
dalam pelaksanaan Tridharma  

IKU 3 

Persentase dosen yang 
berkegiatan tridarma di kam 
pus lain, di QS100 berdasar 
kan bidang ilmu (QS100 by 
subject), bekerja sebagai 
praktisi di dunia industri, 
atau membina mahasiswa 
yang berhasil meraih pres 
tasi paling rendah tingkat 
nasional dalam 5 tahun 
terakhir  

IKU 4 

Prosentase dosen tetap yang 
berkualifikasi S3, memiliki 
sertifikat kompetensi/profesi 
yang diakui oleh industri dan 
dunia kerja, atau berasal dari 
kalangan praktisi profesio 
nal, dunia industri, atau 
dunia kerja; 

IKU 5 

Jumlah keluaran penelitian 
dan pengabdian kepada 
masyarakat yang berhasil 
mendapat rekognisi internasi 
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Sasaran Indikator Kinerja Sasaran 

onal atau diterapkan oleh ma 
syarakat per jumlah dosen; 

S3 Penguatan kurikulum sesuai 
tuntuan KKNI dan MBKM  

IKU 6 
Prosentase Prodi D4/D3 
yang melaksanakan kerja 
sama dengan mitra; 

IKU 7 

Prosentase mata kuliah 
D4/D3 yang menerapkan 
metode pembelajaran peme 
cahan kasus atau pembela 
jaran kelompok berbasis pro 
yek sebagai sebagian bobot 
evaluasi; 

IKU 8 

Prosentase Prodi D4/D3 
yang memiliki akreditasi 
atau sertifikat internasional 
yang diakui pemerintah; 

S4 Meningkatnya kualitas layanan 
dan tata kelola 

IKU 9 
Prosentase rata-rata penilai 
an pelayanan prima tata 
kelola, sangat baik; 

IKU 10 Rata-rata nilai kinerja SKP 
SDM tendik dan dosen. 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,  

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan Renstra JTM-PNUP 2020-2024 yakni transformasi 

penerapan tata pamong dan kelola dari Satker menjadi Badan Layanan Umum 

(BLU) dan Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Transformasi tata pamong dan 

kelola ini merupakan respon PNUP dalam mendukung arah kebijakan 

Kemendikbud dalam penerapan tata pamong dan kelola yang baik (good 

governance). Arah kebijakan ini juga merupakan keberlanjutan dari strategi Renstra 

sebelumnya 2015-2019 yang menekankan 4 pilar isu strategis yang salah satunya 

terkait yakni: memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya 

Politeknik Negeri Ujung Pandang secara berkesinambungan. Kemudian Renstra 

periode sekarang 2020-2024 mengangkat 3 pilar isu strategis sebagai berikut: (i) 

menghasilkan lulusan kompetitif, berjiwa kewirausahaan dan berakhlak mulia; 

(ii) menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berkontribusi signifikan terhadap kebijakan pemerintah, pengembangan 

industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (iii) mewujudkan tata 

pamong dan kelola yg baik dan produktif (good & corporate governance) 

melalui penerapan akhlak mulia. Penekanan 3 pilar isu strategis ini diharapkan 

untuk mendukung pencapaian keunggulan secara nasional dan daya saing global. 

Arah kebijakan di atas terutama ditekankan bagaimana mempersiapkan 

penerapan BLU dan RBI dengan baik. Dalam persiapan ini dibentuk tim kerja untuk 

melakukan evaluasi kinerja pengelolaan dan tindak lanjut perbaikannya guna 

meningkatkan pelayanan dalam rangka mewujudkan keunggulan dan daya saing 

institusi. Penerapan BLU dan RBI ini diharapkan untuk meningkatkan fleksibilitas 

pengelolaan yang dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan. 

Arah kebijakan ini juga mengacu kepada kebijakan strategis yang lebih 

tinggi yakni menekankan perwujudan pendidikan yang relevan dan berkualitas 

tinggi, penguatan mutu dosen dan tenaga kependidikan, dan peningkatan akses 

pendidikan tinggi. Implementasi kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan 
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Mendikbudristek Nomor:  3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan 

Tinggi Negeri (IKU-PNUP). Pada dasarnya IKU-PNUP ini diarahkan kepada 

pembentukan kompetensi lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, 

menjadikan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing melalui pengalaman 

mahasiswa dan dosen di luar kampus, pelibatan praktisi dalam PBM, kontribusi 

dosen kepada masyarakat, kerjasama prodi dan pengakuan internasional. 

Selanjutnya kegiatan yang dikembangkan untuk dijalankan pada periode 

2020-2024 mengacu kepada 5 program prioritas sebagaimana disajikan pada tabel 

3.1 berikut. 
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Table 3.1 Program Prioritas Tahun 2020-2024 

Program Sasaran Indikator Kinerja Utama Kegiatan 

Program 
Prioritas 1: 

Pengembangan 
kegiatan 

pendidikan 
secara dinamis 

dan inovatif 
yang 

menghasilkan 
lulusan 

kompetitif 

S1. 
Meningkatnya 
kualitas lulusan 

IKU 
1 

Persentase lulusan D4/D3 yang 
mendapatkan pekerjaan, lanjut studi, atau 

berwirausaha; 

K1 Penguatan relevansi kurikulum dengan pembinaan 
karakter & kewirausahaan 

K2 Pendampingan kelompok kewirausahaan mahasiswa 
K3 Penerapan metode pembelajaran sesuai perkembangan 

ipteks 
K4 Penyiapan bahan/buku ajar/literatur terutama yang ber-

ISBN 
K5 Peningkatan program sertifikasi keahlian mahasiswa/ 

lulusan 
K6 Menjalin program Link and match dengan 

industri/perusahaan terkait 
K7 Memfasilitasi alumni untuk studi lanjut (internal & 

eksternal) 
K8 Peningkatan nilai akreditasi program studi 
K9 Pengadaan dan pemeliharaan sarpras PBM sesuai 

kebutuhan (jumlah mahasiswa) 

IKU 
2 

Prosentase mahasiswa D4/D3 yang 
menghabiskan paling sedikit 20 SKS di 
luar kampus, atau meraih prestasi paling 

rendah tingkat nasional; 

K10 Sosialisasi peraturan dan juklak program MBKM keseluruh 
dosen, tendik, dan mahasiswa  
 
Peningkatan jumlah mahasiswa yang ikut kegiatan 
penalaran & keilmuan  
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Program Sasaran Indikator Kinerja Utama Kegiatan 

K11 Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi vokasi 
lainnya dalam rangka penempatan mahasiswa program 
MBKM. 

K12 Penguatan kegiatan mahasiswa sebagai persiapan ikut 
konteks kompetensi bakat, minat & kegemaran  

K13 Sosialisasi dan Peningkatan jumlah mahasiswa yang 
melaksanakan MBKM. 

K14 Peningkatan jumlah mahasiswa yg berprestasi nasional & 
internasional dlm keg kemahasiswaan. 

S3. 
Meningkatnya 

kualitas 
kurikulum dan 
pembelajaran 

IKU 
7 

Prosentase mata kuliah D4/D3 yang 
menerapkan metode pembelajaran 

pemecahan kasus atau pembelajaran 
kelompok berbasis proyek sebagai 

sebagian bobot evaluasi; 

K15 Peningkatan kompetensi pedagogik tenaga pendidik. 
K16 Peningkatan kapasitas kinerja laboratorium. 
K17 Peningkatan pembelajaran berbasis TIK (Blended 

learning). 
K18 Peningkatan jumlah mata kuliah berbasis proyek (project 

based learning). 
K19 Pengembangan Teaching Factory (TeFa). 

Program 
Prioritas 2: 

Peningkatan 
kapasitas dan 
kesejahteraan 

SDM 

S2. 
Menigkatnya 
kualitas dosen 

pendidikan 
tinggi 

IKU 
3 

Persentase dosen yang berkegiatan 
tridarma di kampus lain, di QS100 

berdasarkan bidang ilmu (QS100 by 
subject), bekerja sebagai praktisi di dunia 
industry, atau membina mahasiswa yang 

berhasil meraih prestasi paling rendah 
tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir  

K20 Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian diluar kampus. 

K21 Peningkatan Jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di 
industri. 

K22 Peningkatan  jumlah dosen pembina pada kegiatan lomba di 
tingkat nasional. 

K23 Percepatan dosen untuk studi lanjut S3. 
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Program Sasaran Indikator Kinerja Utama Kegiatan 

IKU 
4 

Prosentase dosen tetap yang berkualifikasi 
S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi 
yang diakui oleh industri dan dunia kerja, 

atau berasal dari kalangan praktisi 
profesional, dunia industri, atau dunia 

kerja; 

K24 Peningkatan jumlah dosen yang bersertifikat kompetensi. 
K25 Peningkatan jumlah stakeholder yang menggunakan jasa 

pelatihan di Kampus. 

K26 Peningkatan jumlah praktisi industri yang mengajar di 
kampus. 

Program 
Prioritas 3: 

Peningkatan 
penelitian dan 

pengabdian 
kepada 

masyarakat 
dan publikasi 

IKU 
5 

Jumlah keluaran penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang 

berhasil mendapat rekognisi internasional 
atau diterapkan oleh masyarakat per 

jumlah dosen 

K27 Pelatihan penulisan proposal dan artikel hasil penelitian 
dan PkM hasil kerjasam internasional. 

K28 Review penulisan artikel hasil penelitian hasil kerjasama 
internasional. 

K29 Monitoring dan evaluasi penelitian dan PkM. 
K30 Diseminasi dan hilirisasi hasil penelitian dan PkM 
K31 Merintis dan melaksanakan kerjasama 

penelitian/pengabdian internasional  
Program 

Prioritas 4: 
Pengembangan 

mutu 
perguruan 

tinggi 

S3. 
Meningkatnya 

kualitas 
kurikulum dan 
pembelajaran 

IKU 
8 

Persentase Prodi D4/D3 yang memiliki 
akreditasi atau sertifikat internasional 

yang diakui pemerintah; 

K32 Peningkatan kualitas layanan dan mutu akademik, 
penelitian dan PkM. 

K33 Rintisan dan pengembangan mutu pendidikan yang 
berstandar internasional. 

K34 Penerapan sistem penjaminan mutu internal secara 
menyeluruh dan berkelanjutan . 

K35 Pengembangan kuantitas dan kualitas fasilitas bengkel dan 
laboratorium serta fasilitas penunjang lainnya. 

Program 
Prioritas 5: 
Reformasi 

IKU 
6 

Persentase Prodi D4/D3 yang 
melaksanakan kerjasama dengan mitra; 

K37 Peningkatan jumlah kerja sama dengan mitra bidang 
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat. 
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Program Sasaran Indikator Kinerja Utama Kegiatan 

birokrasi dan 
optimalisasi 
Kerjasama 

K38 Peningkatan detasering pada perguruan tinggi lain. 
K39 Peningkatan jumlah dosen magang di industri. 
K40 Peningkatan jumlah mahasiswa magang di industri. 
K41 Peningkatan pendapatan Non-UKT yang bersumber dari 

kerjasama dengan mitra. 

S4. 
Meningkatnya 

kualitas layanan 
dan tata kelola 

 
  

IKU 
9 

Prosentasi tingkat kepuasan pelayanan 
tata kelola meningkat; 

K42 Penguatan organisasi JTM. 
K43 Peningkatan jangkauan survey kepuasan pelanggan. 
K44 Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (SMK3) dan SMKK. 

K45 Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Pengelolaan dan 
Sistem Manajemen Lingkungan (SML). 

K46 Penugasan Tim Teknis  updating data & informasi serta 
pelayanan SI. 

IKU 
10 

Prosentasi kualitas tata kelola meningkat K47 Sosialisasi tupoksi unit kerja 
K49 Penguatan tata laksana pelaksanaan program dan 

penggunaan anggaran. 
K50 Peningkatan nilai rata SKP. 
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3.2 Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi yang menjadi acuan dalam merumuskan arah kebijakan 

dan strategis kebijakan JTM-PNUP Tahun 2020-2024 berpedoman kepada regulasi 

yang ada, antara lain :  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  

8. Peratutan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;  

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia;  

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,Riset dan Teknologi Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024; 

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3/M/2021 tentang 

Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

3.3 Kerangka Kelembagaan 

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) JTM termuat dalam OTK PNUP yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 16 Tahun 2019. Penataan OTK JTM-PNUP ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan 
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pengabdian kepada masyarakat. Dalam mengemban amanah tersebut, JTM-PNUP 

dalam mengelola pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

serta SDM tetap berkoordinasi dan diawasi dengan unit lain yang ada dalam SOTK 

PNUP dan bertanggungawak ke Direktur.  

3.2.1 Organisasi dan Tata Kerja JTM-PNUP (Tahun 2020) 

Tabel 3.2 Organisasi JTM-PNUP 
Ketua Jurusan 

Sekretaris Jurusan 
Program Studi 

Jenjang Pendidikan D3 
 D3 Teknik Mesin 
 D3 Teknik konversi Energi 
 D3 Teknik Otomotif 
 D3 Perawatan Alat Berat 
Jenjang Pendidikan S1 Terapan 
 D4 Teknik Pembangkit Energi 
 D4 Teknik Manufaktur 
 D4 Teknik Mekatronika 

Laboratorium 
 Laboratorium Mekanik 
 Laboratorium Otomotif 
 Laboratorium Multimedia & Alat Berat 
 Laboratorium Konversi Energi Mekanik 
 Laboratorium Konversi Energi Listrik 
 Laboratorium Sistem Manufaktur 
 Laboratorium Mekatronika & Sistem Operasi 
 Laboratorium Pneumatik & Hidrolik 
 Laboratorium Kelistrikan Listrik Terpadu 
 Laboratorium Pengukuran Elektronika Daya 

Bengkel 
 Bengkel Mekanik 
 Bengkel Las 
 Bengkel Perawatan 
 Bengkel Otomotif 
 Bengkel Alat Berat 
 Bengkel Listrik & Pemipaan 
 Bengkel Produksi & CNC 

Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kelola JTM-PNUP 

Struktur organisasi Jurusan Teknik Mesin, seperti yang terlihat pada gambar 2.1, 

merupakan bagian dari tindak lanjut atas Surat Keputusan Direktur, Nomor: 

B/892/PL10/HK.02/2020. Jurusan Teknik Mesin terdiri atas Ketua Jurusan, Sekretaris 

Jurusan, Koordinator Program Studi (KoPS); d/h. KPS), Kepala Laboratorium/Bengkel, 

Kelompok Dosen, PLP/Teknisi Laborartorium/Bengkel serta Wali Kelas. 

3.2.2 Definisi Organ Utama JTM 

Tabel 3.3 Definisi Organ Utama JTM 

 

 

 

 

 

Jurusan 

merupakan himpunan sumber daya pendukung yang 
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau 
profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi. Jurusan dipimpin oleh ketua jurusan yang 
bertanggung jawab kepada Direktur. Ketua jurusan dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris jurusan. 
Penambahan jurusan pada PNUP ditetapkan oleh Direktur 
setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal yang menangani 
tugas di bidang kelembagaan perguruan tinggi. Jurusan 
mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dan/atau 
profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung 
program studi. Jurusan terdiri atas: ketua jurusan; sekretaris 
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jurusan; program studi; laboratorium/bengkel/studio; dan 
kelompok jabatan fungsional dosen.  

 

Program 
studi 

merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran 
yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu 
dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi. 
Dalam penyelenggaraan program studi, Direktur dapat menunjuk 
seorang dosen sebagai koordinator.  

 

Laboratorium/ 
Bengkel/Studio 

merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan. 
Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional yang  keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai 
dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta 
bertanggung jawab kepada ketua jurusan. 

 

Kelompok 
J abatan 

F ungsional 
D osen 

merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan 
dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
Dosen bertanggung jawab kepada Direktur melalui ketua 
jurusan. 

 

3.2.3 Rincian Tugas dan Tanggung Jawab    

Tabel 3.4 Rincian Tugas dan Tanggung Jawab 

Posisi Tugas dan Tanggung Jawab 
Ketua Jurusan 1. Menjalankan kebijakan akademik dan standar 

mutu pendidikan yang ditetapkan jurusan. 

2. Menyusun rencana kegiatan atau program kerja 
jurusan. 

3. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian pada masyarakat di 
Jurusan. 

4. Melaksanakan pengembangan jurusan di 
bidang pendidikan,penelitian dan pengabdian 
pada masyara kat. 

5. Mengembangkan hubungan baik dan kerjasama 
dengan pemangku kepentingan(stakeholder). 
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Posisi Tugas dan Tanggung Jawab 

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat 
jurusan. 

7. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 
kepada Direktur. 

Sekretaris Jurusan 1. Melaksanakan kegiatan administratif dan 
kesekretariatan jurusan. 

2. Mengkoordinasikan penyusunan dan 
pengembangan kurikulum pendidikan 
jurusan. 

3. Mengkoordinasikan kegiatan proses 
belajar mengajar bersama dengan 
Kelompok Dosen 
Keahlian. 

4. Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat 
jurusan. 

5. Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium 
di lingkungan jurusan. 

6. Mengkoordinasikan kegiatan Praktek 
Kerja Lapangan dan atau Kuliah Kerja 
Nyata mahasiswa. 

7. Menyusun basis data akademik 
kemahasiswaan di Jurusan. 

8. Menyusun basis data kegiatan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian 
masyarakat di Jurusan. 

Koordinator Program Studi 1. Membantu tugas ketua jurusan dalam 
pelaksanaan pelaksanaan peningkatan 
mutu akademik, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat (Tri 
Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat 
Program Studi. 

2. Berkoordinasi dengan ketua jurusan dan 
sekretaris jurusan dalam melakukan 
penjaminan mutu akademik. 

3. Berkoordinasi dengan ketua jurusan dan 
sekretaris jurusan dalam menyusun 
rencana dan program kerja program studi 
sebagai pedoman kerja. 

4. Menentukan dosen pengampu mata kuliah 
tiap semester. 

5. Menentukan dosen pembimbing dan 
penguji PKL dan tugas akhir. 
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Posisi Tugas dan Tanggung Jawab 

6. Melakukan evaluasi terhadap lama studi 
para mahasiswa. 

7. Mengkoordinasikan pembuatan Kontrak 
Kuliah  dan RPS pengajaran. 
 

Kepala 
Laboratorium/Bengkel/Studio 

1. Merencanakan kegiatan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian pada 
masyarakat di laboratorium/ bengkel/ 
studio. 

2. Menyusun rencana operasional dan 
pengembangan laboratorium/bengkel/ 
studio. 

3. Memberikan pelayanan bagi civitas 
akademika untuk melakukan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

4. Menyiapkan jadwal kegiatan akademik 
yang dilaksanakan dalam laboratorium/ 
bengkel/ studio. 

5. Mengkoordinasikan segala kegiatan 
akademik yang dilaksanakan dalam 
laboratorium/bengkel/studio. 

6. Melakukan pembinaan kepada anggota 
laboratorium/bengkel/studio. 

7. Menjalin kerjasama dengan pihak luar 
dalam rangka resource sharing dan 
pemberdayaan laboratorium/ 
bengkel/studio. 

8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas 
ketersediaan sarana prasarana dan 
kegiatan dalam laboratorium/bengkel/ 
studio. 

9. Melaporkan kegiatan sekurang-kurangnya 
setiap semester kepada Ketua Jurusan. 

10. Melakukan koordinasi dengan kelompok 
dosen keahlian untuk pengembangan 
payung penelitian. 
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BAB IV  

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

4.1 Target Kinerja  

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama JTM-PNUP 

Sasaran Indikator Kinerja Utama 
Baseline 

2020 
2021 2022 2023 2024 

S1.  
Meningk
atnya 
kualitas 
lulusan 

IKU 
1 

Prosentase lulusan D4/D3 
yang mendapatkan 
pekerjaan, lanjut studi, atau 
berwirausaha; 

55 55 55 56 58 

IKU 
2 

Prosentase mahasiswa 
D4/D3 yang menghabiskan 
paling sedikit 20 SKS di luar 
kampus, atau meraih prestasi 
paling rendah tingkat 
nasional; 

10 12 15 16 17 

S2. 
Meningka
t-nya 
Kualitas 
Dosen  

IKU 
3 

Persentase dosen yang 
berkegiatan tridarma di 
kampus lain, di QS100 
berdasarkan bidang ilmu 
(QS100 by subject), bekerja 
sebagai praktisi di dunia 
industry, atau membina 
mahasiswa yang berhasil 
meraih prestasi paling 
rendah tingkat nasional 
dalam 5 tahun terakhir  

15 17 20 22 24 

IKU 
4 

Prosentase dosen tetap yang 
berkualifikasi S3, memiliki 
sertifikat kompetensi/profesi 
yang diakui oleh industri dan 
dunia kerja, atau berasal dari 
kalangan praktisi 
profesional, dunia industri, 
atau dunia kerja; 

30 32 35 40 45 

IKU 
5 

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

0,1 0,1 0,3 0,35 0,4 

S3.  
Penguata
n 
kurikulu
m sesuai 
tuntuan 

IKU 
6 

Prosentase Prodi D4/D3 
yang melaksanakan 
kerjasama dengan mitra; 

35 35 35 40 45 

IKU 
7 

Prosentase mata kuliah 
D4/D3 yang menerapkan 
metode pembelajaran 
pemecahan kasus atau 

35 36 45 80 90 
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Program dan kegiatan yang direncanakan sebagai strategi pencapaian tujuan dan 

sasaran JTM-PNUP akan diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, 

sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1. Berikutnya akan dijabarkan sinkronisasi antara 

Sasaran kegiatan dengan IKU dan Indikator Kinerja (IK) pada tabel 4.2. Di bagian terakhir 

Tabel 4.2 menjabarkan berbagai kegiatan yang akan menunjang pencapaian IKU JTM-

PNUP. 

Tabel 4.2 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan 
Kegiatan Pendukung 

Indikator Kinerja 
Utama 

 Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

IKU 1 Persentase 
lulusan D4/D3 

yang 
mendapatkan 

pekerjaan, 
lanjut studi, 

atau 
berwirausaha; 

IK1 Jumlah kuriku 
lum yang sesuai 
dengan kompe 
tensi KKNI dan 
penerapan MB 
KM. 

K1 Penguatan relevansi 
kurikulum dengan 
kompetensi KKNI dan 
penerapan MBKM. 

IK2 Jumlah kelom 
pok wirausaha 
mahasiswa. 

K2 Pendampingan kelom 
pok kewirausahaan ma 
hasiswa. 

IK3 Jumlah mata kuli 
ah yang menerap 
kan metode pem 
belajaran sesuai 
perkembangan ip 
teks. 

K3 Penerapan metode 
pembelajaran sesuai 
perkembangan ipteks. 

Sasaran Indikator Kinerja Utama 
Baseline 

2020 
2021 2022 2023 2024 

KKNI 
dan 
MBKM 

pembelajaran kelompok 
berbasis proyek sebagai 
sebagian bobot evaluasi; 

IKU 
8 

Prosentase Prodi D4/D3 
yang memiliki akreditasi 
atau sertifikat internasional 
yang diakui pemerintah; 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

S4.  
Meningk
atnya 
kualitas 
layanan 
dan tata 
kelola 

IKU 
9 

Prosentase rata-rata 
penilaian pelayanan prima 
tata keola, sangat baik; 

80 90 93 95 97 

IKU 
10 Rata-rata nilai kinerja 

SKP SDM tendik dan 
dosen 

90 95 97 97 97 
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Indikator Kinerja 
Utama 

 Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

IK4 Jumlah bahan/ 
buku ajar/litera 
tur terutama yang 
ber-ISBN. 

K4 Penyiapan bahan/buku 
ajar/literatur terutama 
yang ber-ISBN. 

IK5 Jumlah 
mahasiswa/lulus
an yang memiliki 
sertifikat 
komptensi 
keahlian sesuai 
program 
studinya. 

K5 Peningkatan skema 
kompetensi keahlian 
untuk semua  program 
studi.ikasi keahlian ma 
hasiswa/lulusan. 

IK6 Jumlah program 
studi yang menja 
lin kerjasama 
Link and match 
dengan industri/ 
perusahaan terka 
it. 

K6 Menjalin program 
Link and match de 
ngan industri/perusa 
haan terkait 

IK7 Jumlah mahasis 
wa yang studi lan 
jut (internal & 
eksternal). 

K7 Memfasilitasi alumni 
untuk studi lanjut 
(internal & eksternal) 

IK8 Jumlah mahasis 
wa yang direkrut 
oleh industri. 

K8 Memfasilitasi pengem 
bangan karir untuk 
alumni kerjasama 
dengan DUDI 

IK9 Sarana dan prasa 
rana PBM teori 
dan praktek terse 
dia dan cukup 
untuk semua pe 
serta didik.  

K9 Pengadaan dan pemeli 
haraan sarpras PBM 
sesuai kebutuhan  

IKU 2 Prosentase 
mahasiswa 

D4/D3 yang 
menghabiskan 
paling sedikit 
20 sks di luar 
kampus, atau 

meraih prestasi 
paling rendah 

tingkat 
nasional; 

IK10 Jumlah kerjasa 
ma dengan maha 
siswa dalam  bi 
dang pembelaja 
ran, penelitian 
dan PkM dengan 
program studi se 
jenis dalam 
negeri.  

K10 Membuat usulan kerja 
sama mahasiswa da 
lam bidang pembelaja 
ran, penelitian dan 
PkM dengan program 
studi sejenis dalam 
negeri.  

IK11 Jumlah mahasis 
wa yg ikut keg 

K11 Peningkatan jumlah 
mahasiswa yg ikut keg 
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Indikator Kinerja 
Utama 

 Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

bakat, minat & 
kegemaran. 

bakat, minat & kege 
maran 

IK12 Jumlah mahasis 
wa yg ikut kegia 
tan penalaran & 
keilmuan. 

K12 Peningkatan jumlah 
mahasiswa yang ikut 
kegiatan penalaran & 
keilmuan 

IK13 Jumlah mahasis 
wa yang melaksa 
nakan MBKM. 

K13 Peningkatan jumlah 
mahasiswa yang 
melaksanakan MBKM 

IK14 Jumlah mahasis 
wa yg berprestasi 
nasional & inter 
nasional dlm keg 
kemahasiswaan. 

K14 Peningkatan jumlah 
mahasiswa yg berpres 
tasi nasional & 
internasional dlm keg 
kemahasiswaan 

IKU 7 Prosentase mata 
kuliah D4/D3 

yang 
menerapkan 

metode 
pembelajaran 
pemecahan 
kasus atau 

pembelajaran 
kelompok 

berbasis proyek 
sebagai 

sebagian bobot 
evaluasi; 

IK15 Jumlah dosen 
yang memiliki 
sertifikat pekerti 
dan AA 

K15 Peningkatan kompe 
tensi pedagogik tenaga 
pendidik 

IK16 Tingkat kelengka 
pan dan ketersedi 
aan peralatan la 
boratorium. 

K16 Peningkatan kapasitas 
kinerja laboratorium 

IK17 Jumlah mata kuli 
ah yang terse.dia 
di e-learning. 

K17 Peningkatan pembe 
lajaran berbasis TIK 
(Blended learning) 

IK18 Jumlah mata kuli 
ah berbasis pro 
yek (project ba 
sed learning). 

K18 Peningkatan jumlah 
mata kuliah berbasis 
proyek (project based 
learning) 

IK19 JumlahTeaching 
Factory (TeFa). 

K19 Pengembangan 
Teaching Factory 
(TeFa) 

IKU 3 Persentase 
dosen yang 
berkegiatan 
tridarma di 

kampus lain, di 
QS100 

berdasarkan 
bidang ilmu 
(QS100 by 
subject), 

bekerja sebagai 
praktisi di dunia 

industry, atau 

IK20 Jumlah kegiatan 
pendidikan, pene 
litian dan pengab 
dian diluar kam 
pus. 

K20 Pengembangan kegi 
atan pendidikan, 
penelitian dan pengab 
dian di luar kampus 

IK21 Jumlah dosen 
yang bekerja se 
bagai praktisi di 
industri. 

K21 Peningkatan Jumlah 
dosen yang bekerja 
sebagai praktisi di 
industry 

IK22 Jumlah dosen 
pembina pada ke 
giatan lomba di 
tingkat nasional. 

K22 Peningkatan  jumlah 
dosen pembina pada 
kegiatan lomba di 
tingkat nasional 
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Indikator Kinerja 
Utama 

 Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

membina 
mahasiswa 

yang berhasil 
meraih prestasi 
paling rendah 

tingkat nasional 
dalam 5 tahun 

terakhir  
IKU 4 Prosentase 

dosen tetap 
yang 

berkualifikasi 
S3, memiliki 

sertifikat 
kompetensi/pro
fesi yang diakui 

oleh industri 
dan dunia kerja, 

atau berasal 
dari kalangan 

praktisi 
profesional, 

dunia industri, 
atau dunia 

kerja; 

IK23 Jumlah dosen 
untuk studi lanjut 
S3 

K23 Percepatan dosen 
untuk studi lanjut S3 

IK24 Jumlah dosen 
yang bersertifi 
kat kompetensi. 

K24 Peningkatan jumlah 
dosen yang berser 
tifikat kompetensi 

IK25 Jumlah stake 
holder yang me 
nggunakan jasa 
pelatihan di kam 
pus. 

K25 Peningkatan jumlah 
stakeholder yang 
menggunakan jasa 
pelatihan di Kampus 

IK26 Jumlah praktisi 
industri yang me 
ngajar dikampus. 

K26 Peningkatan jumlah 
praktisi industri yang 
mengajar di kampus 

IKU 5 Jumlah 
keluaran 

penelitian dan 
pengabdian 

kepada 
masyarakat 

yang berhasil 
mendapat 
rekognisi 

internasional 
atau diterapkan 

oleh 
masyarakat per 
jumlah dosen 

IK27 Jumlah proposal 
dan artikel hasil 
penelitian dan 
PkM kerjamas 
internasional. 

K27 Pelatihan penulisan 
proposal dan artikel 
hasil penelitian dan 
PkM hasil kerjasam 
internasional  

IK28 Jumlah artikel 
hasil penelitian 
yang di review. 

K28 Review penulisan 
artikel hasil penelitian 
hasil kerjasama interna 
sional. 

IK29 Jumlah peneli 
tian dan PkM 
yang di monev 

K29 Monitoring dan evalua 
si penelitian dan PkM 

IK30 Jumlah peneli 
tian/PkM unggul 
yang dihasilkan 
dosen.  

K30 Diseminasi dan hilirisa 
si hasil penelitian dan 
PkM 

IK31 Jumlah peneli 
tian/PkM kerja 
sama internasio 
nal.  

K31 Merintis dan melaksa 
nakan kerjasama pene 
litian/pengabdian inter 
nasional  
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Indikator Kinerja 
Utama 

 Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

IK32 Jumlah hasil 
penelitian dan 
PkM yang di 
diseminasi dan 
hilirisasi 

K32 Diseminasi dan hiliri 
sasi hasil penelitian 
dan PkM 

IKU 8 Persentase 
Prodi D4/D3 

yang memiliki 
akreditasi atau 

sertifikat 
internasional 
yang diakui 
pemerintah; 

IK33 Persentase prodi 
yang terakre 
ditasi baik sekali 
dan unggul 

K33 Peningkatan kualitas 
penjaminan mutu tri 
dharma perguruan 
tinggi 

IK34 Jumlah prodi 
yang terakredi 
tasi internasional 

K34 Pengembangan mutu 
pendidikan yang ber 
standar internasional 

IK35 Terlaksananya 
siklus penetapan, 
pelaksanaan, eva 
luasi, pengen 
dalian, dan pe 
ningkatan (PPE 
PP). 

K35 Penerapan sistem pen 
jaminan mutu internal 
secara berkelanjutan  

IK36 Tingkat kenya 
manan dan kon 
dusifitas lingku 
ngan kampus 

K36 Penerapan Jurusan 
berwawasan akademik 
atmosfir dan lingku 
ngan  

IKU 6 Persentase 
Prodi D4/D3 

yang 
melaksanakan 

kerjasama 
dengan mitra; 

IK37 Jumlah mitra ker 
jasama  

K37 Peningkatan jumlah 
dan kualitas kerja 
sama dengan mitra 
bidang Pendidikan, 
Penelitian dan Pengab 
dian Kepada Masyara 
kat 

IK38 Jumlah dosen 
yang mengikuti 
kegiatan deta 
sering 

K38 Peningkatan detase 
ring pada perguruan 
tinggi lain 

IK39 Jumlah dosen 
yang magang di 
industri 

K39 Peningkatan jumlah 
dosen magang di 
industri 

IK40 Jumlah mahasis 
wa yang magang 
di industri 

K40 Peningkatan jumlah 
mahasiswa magang di 
industri 

IK41 Jumlah pendapa 
tan Non-UKT 
yang bersumber 
dari kerjasama 
dengan mitra 

K41 Peningkatan pendapa 
tan Non-UKT yang 
bersumber dari kerja 
sama dengan mitra 
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Indikator Kinerja 
Utama 

 Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

IKU 9 Prosentasi 
tingkat 

kepuasan 
pelayanan tata 

kelola 
meningkat;  

IK42 Persentase ting 
kat kepuasan sta 
keholder meni 
ngkat. 

K42 Penguatan penerapan 
pelayanan prima 

IK43 Peningkatan nilai 
rata-rata SKP. 

K43 Penguatan organisasi 
dan tata kelola  

IK44 Peningkatan dan 
terpeliharanya  
dokumen SPMI. 

K44 Penguatan Sistem Pen 
jaminan Mutu Internal  

IK45 Berkurangnya te 
muan auditor. 

K45 Penerapan Sistem Pen 
jaminan Mutu Internal  

IK46 Tersedianya apli 
kasi SIM Terpa 
du berbasis IT 

K46 Perancangan SIM Ter 
padu berbasis IT 

IK47 Tersedianya do 
kumen tridharma 
PT 

K47 Penguatan layanan ad 
ministrasi 

IKU 
10 

Prosentasi 
kualitas tata 

kelola 
meningkat 

IK48 Terpenuhinya ki 
nerja dosen dan 
tendik, LKD dan 
SKP 

K48 Terlaksananya tupoksi 
masing-masing dosen 
dan tenaga kependi 
dikan 

IK49 Tersedianya RK 
AKL setiap ta- 
hun. 

K49 Menyusun rancangan 
kegiatan dan anggaran 

IK50 Tersedianya lapo 
ran  kegiatan/ 
laporan periodik 
/laporan tahunan.  

K50 Menyusun laporan ke 
giatan/periodik/tahun- 
an 

 

4.2. Kerangka Pembiayaan 

Tabel 4.3 Kerangka Pembiayaan Jurusan Teknik Mesin 
Jenis Pembiayaan 

Biaya Operasional Pendidikan 
Biaya Dosen 
Biaya Dosen (Gaji) 
Biaya Dosen ( Honor) 

Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor) 
Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji) 
Biaya Tenaga Kependidikan ( Honor) 
Biaya Tendik-1 Layanan Umum (Gaji) 
Biaya Tendik-2 Layanan Umum (Gaji) 

Biaya Operasional Pembelajaran 
Bahan 
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Peralatan 
Biaya Operasional Tidak Langsung 

Listrik 
Air 
Pemeliharaan Gedung 
Dan Lain-lain 

Biaya operasional kemahasiswaan 
Biaya penalaran 
Minat Bakat 
Kesejahteraan 

Biaya Penelitian 
Lembaga dalam Negeri (di Luar PT), ketua Penelitian 
Perguruan Tinggi atau Mandiri Ketua Penelitian 
Lembaga dalam Negeri (di Luar PT), Angg. Penelitian 
Perguruan Tinggi atau Mandiri Anggota Penelitian 
Lembaga penelitian dalam Negeri (di Luar PT), Luar Home 

based 
Perguruan Tinggi atau Mandiri Luar Home based (Penelitian) 

Biaya PkM 
Lembaga dalam Negeri (di Luar PT), Ketua P3M 
Perguruan Tinggi atau Mandiri, Ketua P3M 
Lembaga dalam Negeri (di Luar PT), Angg. P3M 
Perguruan Tinggi atau Mandiri Anggota P3M 
Lembaga PkM dalam Negeri (di Luar PT), Luar Home based  
Perguruan Tinggi atau Mandiri Luar Home based (P3M) 

Biaya Investasi SDM 
Biaya Investasi SDM 

Biaya Investasi Sarana 
Biaya Investasi Sarana 

Biaya Investasi Prasarana 
Biaya Investasi Prasarana 

 

Tabel 4.4 Realisasi Pembiayaan Jurusan Teknik Mesin 2019-2020 

Jenis Pembiayaan 
Biaya JTM  

2019 
Biaya JTM 

2020 
Biaya Operasional Pendidikan   13,639,978,150           14,917,814,965  

Biaya Dosen    6,819,989,075            7,458,907,483  
Biaya Dosen (Gaji)     5,161,526,552        5,190,629,920  
Biaya Dosen ( Honor)   1,658,462,523        2,268,277,563  

Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor)  2,777,762,940   3,687,332,936  
Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji)  1,577,716,937    2,406,930,428  
Biaya Tenaga Kependidikan ( Honor)       42,829,211                69,144,939  
Biaya Tendik-1 Layanan Umum (Gaji)     1,011,315,043      1,050,299,445  
Biaya Tendik-2 Layanan Umum (Gaji) 145,901,749      160,958,124  

Biaya Operasional Pembelajaran   536,002,800      1,366,247,609  
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Jenis Pembiayaan 
Biaya JTM  

2019 
Biaya JTM 

2020 
Bahan   536,002,800            1,348,729,559  
Peralatan                      -    17,518,050  

Biaya Operasional Tidak Langsung      808,952,856          763,383,018  
Listrik   199,051,707          154,469,058  
Air       82,204,762             67,642,254  
Pemeliharaan Gedung             -                        -   
Dan Lain-lain     527,696,387        541,271,707  

Biaya operasional kemahasiswaan    258,896,748                                 -   
Biaya penalaran    98,230,040               -   
Minat Bakat   160,666,708                          -   
Kesejahteraan                      -                                   -   

Biaya Penelitian     1,090,830,000            602,341,000  
Lembaga dalam Negeri (di Luar PT), ketua  
Penelitian 

    905,380,000               377,341,000  

Perguruan Tinggi atau Mandiri Ketua Penelitian      185,450,000           225,000,000  
Lembaga dalam Negeri (di Luar PT), Angg.  
Penelitian 

                    -                              -   

Perguruan Tinggi atau Mandiri Anggota Penelitian           -                                -   
Lembaga penelitian dalam Negeri (di Luar PT), 
Luar Home based 

             -                                 -   

Perguruan Tinggi atau Mandiri Luar Home based  
(Penelitian) 

                 -                               -   

Biaya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)       461,600,000               90,400,000  
Lembaga dalam Negeri (di Luar PT), Ketua P3M       328,600,000                               -   
Perguruan Tinggi atau Mandiri, Ketua P3M     133,000,000              90,400,000  
Lembaga dalam Negeri (di Luar PT), Angg. P3M                 -                                   -   
Perguruan Tinggi atau Mandiri Anggota P3M            -                               -   
Lembaga PkM dalam Negeri (di Luar PT), Luar  
Home   based  

          -                              -   

Perguruan Tinggi atau Mandiri Luar Home based  
(P3M) 

                  -                  -   

Biaya Investasi SDM   29,751,947    10,260,295  
Biaya Investasi SDM         29,751,947     10,260,295  

Biaya Investasi Sarana  245,256,017                 86,985,604  
Biaya Investasi Sarana    245,256,017               86,985,604  

Biaya Investasi Prasarana      72,395,082           1,025,993,155  
Biaya Investasi Prasarana  72,395,082           1,025,993,155  

Grand Total 19,921,426,539 22,550,758,582 
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4.3. Proyeksi Pembiayaan 

Tabe; 4.5 Proyeksi Pembiayaan 2021-2024 

Jenis Pembiayaan Baseline 2020 
Proyeksi Pembiayaan 

2021 2022 2023 2024 
Biaya Operasional Pendidikan  14,917,814,965  16,759,935,514  18,225,866,907  19,785,845,589   21,345,824,271  

Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, 
Honor) 

  3,687,332,936   4,937,547,031    5,960,665,060    7,040,557,106     8,120,449,151  

Biaya Operasional Pembelajaran    1,366,247,609        804,013,153    1,170,098,207    1,304,103,383     1,438,108,560  

Biaya Operasional Tidak Langsung       763,383,018        713,868,531      666,983,811       619,441,649        571,899,486  

Biaya operasional kemahasiswaan                        -         218,806,595       229,746,925       241,234,271        253,295,985  

Biaya Penelitian       602,341,000        484,312,000       508,527,600       533,953,980        560,651,679  

Biaya PkM         90,400,000        197,440,000       207,312,000      217,677,600        228,561,480  

Biaya Investasi SDM         10,260,295          15,000,000         15,750,000         16,537,500          17,364,375  

Biaya Investasi Sarana         86,985,604          70,666,343         74,199,660         77,909,643          81,805,125  

Biaya Investasi Prasarana    1,025,993,155     5,702,616,458    7,897,222,941  10,712,333,629   13,527,444,317  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Pedoman Pelaksanaan 

 Rencana Strategi (Renstra) Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri 

Ujung Pandang (JTM-PNUP) 2020-2024 ini akan menjadi acuan utama dalam 

penyusunan Rencana  Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) JTM-PNUP, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik 

ditinjau dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan 

waktu realisasinya. 

 Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas institusi 

dan nasional tentu akan selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang 

secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai tugas pokok dan fungsi 

JTM-PNUP. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan 

tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya 

dan ketersediaan dukungan pembiayaannya. 

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dan 

kemahasiswaan juga dihasilkan berkat adanyanya dukungan dari Pimpinan 

Institusi. Kerja keras dari seluruh jajaran Civitas Akademika JTM-PNUP dan 

sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan dalam 

mewujudkan vlsi, misi, tujua, sasaran, program dan kegiatan JTM-PNUP yang 

tertuang dalam Rencana Strategis. 

5.2 Kaidah Pelaksanaan 

Renstra JTM-PNUP Periode 2020-2024 dijadikan landasan oleh 

Jurusan dan Unit Kerja di lingkungan Politeknik dan seluruh pemangku 

kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam 

dokumen rencana pengembangan jangka menengah empat tahunan dan 

pengembangan jangka panjang. 

Berkaitan dengan hal di atas, maka dalam Renstra JTM-PNUP Periode 

2020-2024 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan 

sebagai berikut: 
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1. Ketua Jurusan dan jajaran pimpinan di tingkat jurusan berkewajiban 

melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan dalam dokumen Renstra JTM-PNUP ini dengan penuh tanggung 

jawab. 

2. Ketua Jurusan dan jajaran pimpinan di tingkat jurusan dalam melaksanakan 

tugas dan menyelenggarakan program kegiatan wajib melakukan 

pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan sesuai 

dengan dokumen Renstra JTM-PNUP 2020-2024. 

3. Untuk menjamin agar Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja 

(IK) Program dan Kegiatan dapat dicapai secara optimal, maka sesuai 

kewenangannya para pimpinan dalam lingkup JTM berkewajiban 

mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra JTM-PNUP 2020-2024. 

4. Setiap program studi dan unit lainnya di lingkungan JTM-PNUP kewajiban 

untuk menjabarkan Renstra JTM-PNUP 2020-2024 ke dalam dokumen 

perencanaan masing-masing dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

Tahunan (RKAT) setiap tahun. 

5. Dalam hal target capaian IKU dan IK yang telah ditentukan dalam dokumen 

Renstra ini tidak dapat atau sulit dicapai karena berbagai kendala yang 

merupakan faktor eksternal, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan 

revisi dan penyesuaian. 
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Lampiran  

Tabel Lampiran 1 Sinkronisasi Sasaran Program PNUP dengan Sasaran Program Prioritas JTM 

Sasaran dan Indikator Utama (IKU) Baseline 
2020 

2021 2022 2023 2024 

Sasaran 1.  Meningkatnya kualitas lulusan  
IKU 1. Prosentase lulusan D4/D3 yang mendapatkan pekerjaan, lanjut studi, 
atau berwirausaha; 

55 55 55 56 58 

IKU 2  Prosentase mahasiswa D4/D3 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS 
di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional; 10 12 15 16 17 

Sasaran 2  Menigkatnya kualitas dosen       
IKU 3   Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 
berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia 
industry, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah 
tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir  

15 17 20 22 24 

IKU 4   Prosentase dosen tetap yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat 
kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari 
kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja; 

30 32 35 40 45 

IKU 5    Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 
berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per 
jumlah dosen 

0,1 0,1 0,3 0,35 0,4 

Sasaran 3. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran      
IKU 6   Prosentase Prodi D4/D3 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra; 35 35 35 40 45 
IKU 7   Prosentase mata kuliah D4/D3 yang menerapkan metode pembelajaran 
pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek sebagai sebagian 
bobot evaluasi; 

35 36 45 80 90 
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Sasaran dan Indikator Utama (IKU) 
Baseline 

2020 
2021 2022 2023 2024 

IKU 8    Prosentase Prodi D4/D3 yang memiliki akreditasi baik/sangat 
baik/unggul atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah; 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Sasaran 4.  Meningkatnya kualitas tata kelola JTM      

IKU 9   Prosentase rata-rata penilaian pelayanan prima tata keola, 
baik/sangat baik/unggul; 

B B BB AB AB 

IKU 10   Rata-rata nilai kinerja SKP SDM tendik dan dosen. 93 93,05 93,05 93,1 93,5 
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Tabel Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan 

 Program dan Indikator Satuan 
Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 
Program Prioritas 1: Pengembangan kegiatan pendidikan secara dinamis dan inovatif yang menghasilkan lulusan kompetitif 

Sasaran 1.  Meningkatnya kualitas lulusan  

IK1 

Jumlah kurikukum yang 
sesuai dengan kompetensi 
KKNI dan penerapan 
MBKM  

Prodi 25 25 27 27 500.000 500.000 540.000 540.000 

IK2 
Jumlah kelompok 
wirausaha mahasiswa 

Kelompok 18 20 22 25 198.000 220.000 242.000 275.000 

IK3 

Jumlah mata kuliah yang 
menerapkan metode 
pembelajaran sesuai 
perkembangan ipteks 

% 1,78% 8,89% 14,23% 21,34% n/a n/a n/a n/a 

IK4 
Jumlah bahan/buku 
ajar/literatur terutama 
yang ber-ISBN 

buku 10 12 14 16 100.000 120.000 140.000 160.000 

IK5 

Jumlah 
mahasiswa/lulusan yang 
memiliki sertifikat 
komptensi keahlian sesuai 
program studinya. 

% 50 55 60 65 140.000 154.000 168.000 182.000 

IK6 
Jumlah program studi 
yang menjalin kerjasama 
Link and match dengan 

prodi 25 25 25 27 500.000 500.000 500.000 540.000 
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 Program dan Indikator Satuan 
Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 
industri/perusahaan 
terkait 

IK7 
Jumlah mahasiswa yang 
studi lanjut (internal & 
eksternal) 

orang 57 60 63 70 0 0 0 0 

IK8 
Jumlah mahasiswa yang 
direkrut oleh industri 

% 36 38 40 42 0 0 0 0 

IK9 

Sarana dan prasarana 
PBM teori dan praktek 
tersedia dan cukup untuk 
semua peserta didik.  

% 70 80 95 100 n/a n/a n/a n/a 

IK10 

Jumlah kerjasama dengan 
mahasiswa dalam  bidang 
pembelajaran, penelitian 
dan PkM dengan program 
studi sejenis dalam negeri.  

% 85 85 90 90 150000 150000 150000 150000 

IK11 
Jumlah mahasiswa yg ikut 
keg bakat, minat & 
kegemaran 

% 60 65 70 75 100000 100000 100000 100000 

IK13 
Jumlah mahasiswa yg ikut 
kegiatan penalaran & 
keilmuan 

orang 117 220 250 300 0 0 0 0 

IK14 
Jumlah mahasiswa yang 
melaksanakan MBKM 

orang 6 10 15 20 21.000 35.000 52.500 70.000 

Sasaran 3.  Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran 
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 Program dan Indikator Satuan 
Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

IK15 
Jumlah dosen yang 
memiliki sertifikat pekerti 
dan AA 

orang 20 24 27 30 100.000 120.000 135.000 150.000 

IK16 
Tingkat kelengkapan dan 
ketersediaan peralatan 
laboratorium 

% 75 85 90 100 n/a n/a n/a n/a 

IK17 
Jumlah mata kuliah yang 
tersedia di e-learning 

matakuliah 250 500 625 750 62.500 125.000 156.250 187.500 

IK18 
Jumlah mata kuliah 
berbasis proyek (project 
based learning) 

% 1,71% 3,42% 8,55% 17,10% 0 0 0 0 

IK19 
JumlahTeaching Factory 
(TeFa) 

unit 0 2 4 6 0 200.000 400.000 600.000 

Program Prioritas 2: Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan SDM 
Sasaran 2  Meningkatnya kualitas dosen  

IK20 

Jumlah kegiatan 
pendidikan, penelitian 
dan pengabdian diluar 
kampus 

% 20 25 30 35 0 0 0 0 

IK21 
Jumlah dosen yang 
bekerja sebagai praktisi di 
industri 

% 20 25 30 35 0 0 0 0 

IK22 
Jumlah dosen pembina 
pada kegiatan lomba di 
tingkat nasional 

org 13 14 15 16 206.250 222.115 237.981 253.846 
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 Program dan Indikator Satuan 
Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

IK23 
Jumlah dosen untuk studi 
lanjut S3 

% 25 30 35 40     

IK24 
Jumlah dosen yang 
bersertifikat kompetensi 

% 8 9 10 11 80.000 90.000 100.000 110.000 

IK25 
Jumlah stakeholder yang 
menggunakan jasa 
pelatihan di Kampus 

instansi 3 25 30 35 150.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 

IK26 
Jumlah praktisi industri 
yang mengajar di kampus 

orang 16 17 18 19 7.200.000 7.650.000 8.100.000 8.550.000 

Program Prioritas 3: Peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi 

IK27 
Jumlah artikel hasil 
penelitian yang di review 

buah 131 140 145 150 1.048.000 1.065.000 1.160.000 1.200.000 

  
Jumlah penelitian dan 
PkM yang di monev 

buah 66 86 90 98 495.000 780.000 675.000 735.000 

  
Jumlah penelitian/PkM 
unggul yang dihasilkan 
dosen.  

buah 30 9 10 12 3.482.263 1.044.679 1.160.754 1.392.905 

  
Jumlah penelitian/PkM 
kerjasam internasional.  

buah 15 4 6 9 536.929 143.181 214.772 322.157 

IK28 
Jumlah hasil penelitian 
dan PkM yang di 
diseminasi dan hilirisasi 

buah 5 10 15 20 14.456 16.000 20.000 23.000 

IK29 
Jumlah kegiatan 
pendidikan, penelitian 

buah 161 149 155 162 12.075 11.175 11.625 12.150 
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 Program dan Indikator Satuan 
Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 
dan pengabdian diluar 
kampus 

  
Jumlah dosen yang 
bekerja sebagai praktisi di 
industri 

buah 81 90 96 107 6.075 6.750 7.200 8.025 

IK30 
Jumlah dosen pembina 
pada kegiatan lomba di 
tingkat nasional 

orang 5 8 12 15 25.000 40.000 60.000 75.000 

IK31 
Jumlah dosen untuk studi 
lanjut S3 

buah 53 60 65 68 87.776 99.369 107.650 112.618 

IK32 
Jumlah dosen yang 
bersertifikat kompetensi 

buah 0 2 5 8 0 10.000 25.000 40.000 

Program Prioritas 4: Pengembangan mutu perguruan tinggi 
Sasaran 3.  Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran 

IK33 
Persentase prodi yang 
terakreditasi baik sekali 
dan unggul 

Prodi 0,16 0,35 0,41 0,45 n/a n/a n/a n/a 

IK34 
Jumlah prodi yang 
terakreditasi internasional 

Prodi 0 0 1 3 0 0 150.000 300.000 

IK35 

Terlaksananya siklus 
penetapan, pelaksanaan, 
evaluasi, pengendalian, 
dan peningkatan (PPEPP) 

Kegiatan/tahun 5 6 6 6 150.000 180.000 180.000 180.000 
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 Program dan Indikator Satuan 
Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

IK36 
Tingkat kenyamanan dan 
kondusifitas lingkungan 
kampus 

% 60 80 80 90 12.500.000 15.000.000 16.000.000 18.000.000 

Program Prioritas 5: Reformasi birokrasi dan optimalisasi kerjasama 

IK37 Jumlah mitra kerjasama  IDUKA 107 108 115 117     

IK38 
Jumlah dosen yang 
mengikuti kegiatan 
detasering 

Orang 3 3 4 4 n/a n/a n/a n/a 

IK39 
Jumlah dosen yang 
magang di industri 

Orang 20 25 30 35 160,000 200,000 240,000 280,000 

IK40 
Jumlah mahasiswa yang 
magang di industri 

Ribu Rupiah 142,170, 220,288 298,406 318,546 n/a n/a n/a n/a 

IK41 
Jumlah pendapatan Non-
UKT yang bersumber dari 
kerjasama dengan mitra 

dokumen n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 

IK42 

Persentase tingkat 
kepuasan stakeholder 
meningkat 

Dokumen 4 5 7 8 150.000 
 
 

 

   50.000 
 
 
 

    100.000 
 
 
 

50.000 
 
 
 

IK43 
Peningkatan nilai rata-rata 
SKP 

Dokumen 50 75 75 80      275.000 
 
 

   285.000 
 
 

    295.000 
 
 

    305.000 
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 Program dan Indikator Satuan 
Target Alokasi (dalam ribuan rupiah) 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

IK44 
Peningkatan dan 
terpeliharanya  dokumen 
SPMI 

Dokumen n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

IK45 
Berkurangnya temuan 
auditor  

Laporan 
audit internal 
dan eksternal 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a   

IK46 
Tersedianya aplikasi SIM 
Terpadu berbasis IT 

paket 
    

      

 
  

IK47 
Tersedianya dokumen 
tridharma PT 

Dokumen n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

IK48 
Terpenuhinya kinerja 
dosen dan tendik, LKD 
dan SKP 

Orang 1 2 2 3 

        

IK49 
Tersedianya RKAKL 
setiap tahun 

Dokumen 1 2 2 3 n/a n/a n/a n/a 

IK50 
Tersedianya laporan  
kegiatan/laporan 
periodic/laporan tahunan.  

Dokumen 20 22 24 26 
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Tabel Lampiran 3 Defenisi Operasional, Metode Perhitungan, dan Sumber Data 

Indikator Kinerja 
Utama / IKU 

Defenisi Operasional Metode Penghitungan Sumber Data 

Capaian IKU-1 sampai dengan IKU-8: Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
IKU 

1 
Prosentase lulusan 
D4/D3 yang 
mendapatkan 
pekerjaan, lanjut 
studi, atau 
berwirausaha; 

a. Kriteria Pekerjaan 
1) mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu 

kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 
1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum 
Regional (UMR) di: 
a) perusahaan swasta, termasuk perusahaan 

nasional, perusahaan multinasional, 
perusahaan rintisan (startup company), Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan 
seterusnya; 

b) organisasi nirlaba; 
c) institusi/organisasi multilateral; 
d) lembaga pemerintah; atau 
e) Badan Usaha Milik Negara BUMN)/Badan 
f) Usaha Milik Daerah (BUMD), atau 

2) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma 
dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh 
waktu (part-time) atau magang di perusahaan 
dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 
1) di atas. 

b. Kriteria Kelanjutan Studi 
Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan 
proses pembelajaran di program S1/S1 terapan 

Formula: 
𝑛

𝑡
 x 100 

 
n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 

yang berhasil mendapat 
pekerjaan, melanjutkan studi, 
atau menjadi wiraswasta. 

t  = total jumlah lulusan S1 dan 
D4/D3/D2 

 
 
  

Menggunakan data 
tracer study yang 
dilakukan oleh 
CCTS PNUP 
PIC: 
Tim CCTS PNUP 
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Indikator Kinerja 
Utama / IKU 

Defenisi Operasional Metode Penghitungan Sumber Data 

studi, S2/S2 terapan, di dalam negeri atau luar 
negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua 
belas) bulan setelah lulus. 

c. Kriteria Kewiraswastaan 
a) mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) 

bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 
1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai: 
- pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) 

perusahaan; atau 
- pekerja lepas (freelancer), atau 

b) sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma 
dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai 
peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas. 

IKU 
2 

Prosentase 
mahasiswa D4/D3 
yang 
menghabiskan 
paling sedikit 20 
SKS di luar 
kampus, atau 
meraih prestasi 
paling rendah 
tingkat nasional; 

a. Pengalaman di Luar Kampus 
Mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 
(dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus 
(dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku 
Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. 
Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung 
kumulatif: 
1) Magang atau praktik kerja: 

Kegiatan magang di sebuah perusahaan, 
organisasi nirlaba, organisasi multilateral, 
institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan 
(startup company). Bagi program studi vokasi 
yang sudah memiliki program magang wajib, 
tidak dapat dihitung. 

2) Proyek di desa: 

Formula: 
𝑛

𝑡
 x 100 

 
n = jumlah mahasiswa S1 dan 

D4/D3/D2 yang menjalankan 
paling sedikit 20 (dua puluh) 
sks di luar kampus atau 
berprestasi dalam kompetisi 
atau lomba paling rendah 
tingkat nasional 

t = total jumlah mahasiswa 
 
 
  

Data akan diperoleh 
dari beberapa 
sumber: 
- SIMPONI 
- PDDIKTI 
- Input PNUP di 
  Simkatmawa 
- SIPSMART 
PIC: 
Tim Bidang 1 PNUP 
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Indikator Kinerja 
Utama / IKU 

Defenisi Operasional Metode Penghitungan Sumber Data 

Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat 
untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan 
atau daerah terpencil dalam membangun 
ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 

3) Mengajar di sekolah: 
Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan 
menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat 
berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 

4) Pertukaran pelajar: 
Mengambil kelas atau semester di perguruan 
tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri 
berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah 
diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah. 

5) Penelitian atau riset: 
Kegiatan riset akademik, baik sains maupun 
sosial humaniora yang dilakukan di bawah 
pengawasan dosen atau peneliti. 

6) Kegiatan wirausaha: 
Mahasiswa mengembangkan kegiatan 
kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan 
dengan penjelasan/proposal kegiatan 
kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen 
atau slip gaji pegawai. 

7) Studi atau proyek independen: 
Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah 
proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk 
mengikuti lomba tingkat internasional yang 
relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, 
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Indikator Kinerja 
Utama / IKU 

Defenisi Operasional Metode Penghitungan Sumber Data 

maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya 
dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-
sama dengan mahasiswa lain. 

8) Proyek kemanusiaan: 
Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat 
yang merupakan program perguruan tinggi atau 
untuk sebuah yayasan atau organisasi 
kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri 
(seperti penanganan bencana alam, 
pemberdayaan 

b. Kriteria Prestasi 
Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling 
rendah tingkat nasional. 

IKU 
3 

Persentase dosen 
yang berkegiatan 
tridarma di 
kampus lain, di 
QS100 
berdasarkan 
bidang ilmu 
(QS100 by 
subject), bekerja 
sebagai praktisi di 
dunia industry, 
atau membina 
mahasiswa yang 
berhasil meraih 
prestasi paling 

a. Syarat Pelaporan Ke Pimpinan Perguruan Tinggi 
1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau 

pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan 
persetujuan tingkat Ketua Departemen atau 
Dekan; 

2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti 
meninggalkan tugas akademik dan 
administrative dalam satu kurun tertentu untuk 
kepentingan riset atau menulis karya akademik 
dengan tetap mendapatkan penghasilan dari 
institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) 
atau paruh waktu (part time); 

3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat 
keputusan di antara perguruan tinggi asal dan 
organisasi luar kampus; dan 

Formula: 
𝑛

(𝑥 + 𝑦)
 x 100 

 
n = jumlah dosen yang 

berkegiatan tridarma di 
perguruan tinggi lain, 
berkegiatan tridarma di 
QS100 berdasarkan bidang 
ilmu (QS100 by subject), atau 
bekerja sebagai praktisi di 
dunia industri dalam 5 (lima) 
tahun terakhir 

Data akan diperoleh 
dari beberapa 
sumber: 
- SIMPEG 
- SISTER 
- Remunerasi 
- SIMPONI 
- PDDIKTI 
PIC: 
Tim Bidang 2 PNUP 
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Indikator Kinerja 
Utama / IKU 

Defenisi Operasional Metode Penghitungan Sumber Data 

rendah tingkat 
nasional dalam 5 
tahun terakhir  

4) dosen dapat diberikan keringanan beban 
kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama 
sedang berkegiatan tridarma di luar kampus. 

b. Kriteria Perguruan Tinggi 
5) perguruan tinggi, baik di dalam negeri mupun di 

luar negeri yang setidaknya memiliki program 
studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan 
bidang ilmu (QS100 by subject); 

6) perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.  
c. Kriteria Kegiatan 

Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan 
beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara 
lain: 
1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, 

penilai mahasiswa, membina kegiatan 
mahasiswa, mengembangkan program studi atau 
rencana kuliah, dan seterusnya. 

2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu 
penelitian dosen di kampus lain, membuat 
rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, 
dan seterusnya. 

3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi 
pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi 
kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada 
masyarakat, dan seterusnya. 

d. Kriteria Pengalaman Praktisi Bekerja sebagai 
peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (full 
time) atau paruh waktu (part time) di: 

x = jumlah dosen dengan Nomor 
Induk Dosen Nasional 
(NIDN) 

y = jumlah dosen dengan Nomor 
Induk Dosen Khusus (NIDK). 
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Indikator Kinerja 
Utama / IKU 

Defenisi Operasional Metode Penghitungan Sumber Data 

- perusahaan multinasional; 
- perusahaan swasta nasional; 
- perusahaan teknologi global; 
- perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 
- organisasi nirlaba kelas dunia; 
- institusi/organisasi multilateral; 
- lembaga pemerintah; atau 
- BUMN/BUMD. 

e. Kriteria Prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau 
lomba paling rendah tingkat nasional. 

IKU 
4 

Prosentase dosen 
tetap yang 
berkualifikasi S3, 
memiliki sertifikat 
kompetensi/profesi 
yang diakui oleh 
industri dan dunia 
kerja, atau berasal 
dari kalangan 
praktisi 
profesional, dunia 
industri, atau 
dunia kerja; 

a. Kualifikasi Akademik S3 
b. Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan 

tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan 
dengan program studi. 

c. Lembaga kompetensi 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan 
lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 
aktif; 

d. Berpengalaman Praktisi 
Berpengalaman kerja di: 
i. perusahaan multinasional; 

ii. perusahaan swasta nasional; 
iii. perusahaan teknologi global; 
iv. perusahaan rintisan (startup company) 

teknologi; 
v. organisasi nirlaba kelas dunia; 

vi. institusi/organisasi multilateral; 
vii. lembaga pemerintah; atau 

Formula: 
𝑛

(𝑥 + 𝑦)
 x 100 

 
n = jumlah dosen yang 

berkualifikasi S3, memiliki 
sertifikat kompetensi/profesi, 
atau berpengalaman kerja 
sebagai praktisi 

x = jumlah dosen dengan Nomor 
Induk Dosen Nasional 
(NIDN) 

y = jumlah dosen dengan Nomor 
Induk Dosen Khusus (NIDK). 

 
 

Data akan diperoleh 
dari beberapa 
sumber: 
- SIMPEG 
- SISTER 
- Remunerasi 
- SIMPONI 
- PDDIKTI 
PIC: 
Tim Bidang 2 PNUP 



85 
 

Indikator Kinerja 
Utama / IKU 

Defenisi Operasional Metode Penghitungan Sumber Data 

viii. BUMN/BUMD 
IKU 

5 
Jumlah keluaran 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada masyarakat 
yang berhasil 
mendapat 
rekognisi 
internasional atau 
diterapkan oleh 
masyarakat per 
jumlah dosen 

Kategori luaran: 
a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 

1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) 
dalam buku akademik 

Kriteria Rekognisi 
Internasional 

Kriteria Penerapan di 
Masyarakat 

- Terindeks oleh 
Lembaga global yang 
bereputasi (urutan 
penulis tidak 
dibedakan bobotnya, 
untuk mendorong 
kolaborasi 
internasional); 

- karya ilmiah/buah 
pemikiran 
didiseminasikan di 
konferensi atau 
seminar 
internasional; 

- karya ilmiah/buah 
pemikiran 
didiseminasikan 
dalam bentuk artikel 
ilmiah populer yang 
diterbitkan di media 
dengan pembaca 
internasional 

- Ide di dalam jurnal, 
buku, atau bab 
(chapter) dipakai oleh 
pemerintah, 
perusahaan, atau 
organisasi luar dan 

- diterapkan dalam 
sebuah proyek atau 
kegiatan; 

- penelitian dikutip 
lebih dari 10 
(sepuluh) kali oleh 
peneliti lain; 

- hasil penelitian 
dipakai sebagai bahan 
mengajar oleh dosen 
lain; atau 

- Buku berhasil 
diterbitkan dengan 
skala distribusi 
tingkat nasional. 

Formula: 
𝑛

(𝑥 + 𝑦)
 x 100 

 
n = jumlah dosen yang 

berkualifikasi S3, memiliki 
sertifikat kompetensi/profesi, 
atau berpengalaman kerja 
sebagai praktisi 

x = jumlah dosen dengan Nomor 
Induk Dosen Nasional 
(NIDN) 

y = jumlah dosen dengan Nomor 
Induk Dosen Khusus (NIDK). 

 
 

Data akan 
diperoleh dari 
beberapa sumber: 
- IRIS 
- SINTA 
- SCOPUS 
PIC: 
Tim P3M PNUP 
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Utama / IKU 

Defenisi Operasional Metode Penghitungan Sumber Data 

2) Karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman 
(guidelines), manual, buku teks (textbook), 
monograf, ensiklopedia, kamus. 

Kriteria Rekognisi 
Internasional 

Kriteria Penerapan di 
Masyarakat 

- Dipublikasikan oleh 
penerbit 
internasional; 

- dipakai di komunitas 
akademik atau 
profesional skala 
internasional; 

- disusun bersama 
penulis dengan latar 
belakang 
internasional; atau 

- terlibat dalam 
penyusunan buku 
saku (handbook) 
berisi pemikiran 
mutakhir dan orisinal 
dari sesame 
akademisi 
internasional yang 
mempunyai 
spesialisasi di 
bidangnya. 

- Buku saku 
(handbook), buku 
teks (textbook, 
monograf dipakai 
oleh pemerintah, 
perusahaan, atau 
organisasi luar dan 
diterapkan dalam 
sebuah proyek atau 
kegiatan 

3) Studi kasus 
Kriteria Rekognisi Kriteria Penerapan di 
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Utama / IKU 

Defenisi Operasional Metode Penghitungan Sumber Data 

Internasional Masyarakat 
- Studi kasus 

digunakan sebagai 
bagian pembelajaran 
atau penelitian di 
perguruan tinggi luar 
negeri. 

- Studi kasus 
digunakan sebagai 
pembelajaran 
pemecahan studi 
kasus (case method) 
dalam mata kuliah 
perguruan tinggi 
nasional. 

4) Laporan penelitian untuk mitra 
Kriteria Rekognisi 

Internasional 
Kriteria Penerapan di 

Masyarakat 
- Memenuhi semua 

kriteria kesuksesan 
penerapan di 
masyarakat, pada 
skala multilateral atau 
internasional. 

- Penelitian diterapkan 
atau dikerjakan untuk 
lembaga pemerintah, 
perusahaan swasta, 
BUMN/BUMD, 
organisasi nirlaba, 
atau organisasi 
multilateral 

 
b. Karya terapan, terdiri atas: 

1) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk 
prototipe) 

Kriteria Rekognisi 
Internasional 

Kriteria Penerapan di 
Masyarakat 

- Mendapat 
penghargaan 
internasional; 

- Memperoleh paten 
nasional; 

- pengakuan asosiasi; 
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- dipakai oleh 
perusahaan atau 
organisasi 
pemerintah/ 
nonpemerintah 
berskala 
internasional; atau 

- terdapat kemitraan 
antara inventor dan 
perusahaan atau 
organisasi 
pemerintah/ 

- nonpemerintah 
berskala 
internasional. 

- dipakai oleh industri/ 
perusahaan atau 
Lembaga 
pemerintah/ 
nonpemerintah; atau  

- terdapat kemitraan 
antara inventor dan 
perusahaan atau 
organisasi 
pemerintah/ 
nonpemerintah 
berskala nasional. 

 
2) Pengembangan invensi dengan mitra 

Kriteria Rekognisi 
Internasional 

Kriteria Penerapan di 
Masyarakat 

- Karya dikembangkan 
bersama dengan 
mitra internasional 
atau multinasional. 

- Karya didanai oleh, 
dikembangkan 
bersama dengan, atau 
digunakan oleh 
industri di dalam 
negeri. 

 
c. Karya seni, terdiri atas: 

1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan 
(performance) 
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Utama / IKU 
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Kriteria Rekognisi 
Internasional 

Kriteria Penerapan di 
Masyarakat 

Koleksi karya asli, 
bukan karya 
reproduksi dan: 
- dapat sponsorship/ 

pendanaan dari 
organisasi 
nonpemerintah 
internasional; 

- tercantum pada 
katalog pameran 
terbitan internasional, 
baik akademik 
maupun komersil; 

- ditampilkan di 
festival, pameran, 
dan pertunjukan 
berskala 
internasional dengan 
proses seleksi yang 
ketat (misalnya panel 
juri, dan tema, dan 
lain-lain); atau 

- mendapat 
penghargaan berskala 
internasional. 

Koleksi karya asli, 
bukan karya 
reproduksi dan: 
- dapat sponsorship/ 

pendanaan dari 
organisasi 
nonpemerintah; 

- dipublikasikan dalam 
pameran atau 
pertunjukan resmi 
nasional; 

- lolos kurasi pihak 
ketiga; 

- metode berkarya (art  
methods) digunakan 
untuk kepentingan 
masyarakat seperti art 
therapy untuk situasi 
kebencanaan, 
penerapan desain 
yang inklusif untuk 
disabilitas, dan 
lainlain; atau 

- diakuisisi atau 
dibiayai oleh industry 
atau pemerintah. 
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Utama / IKU 
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2) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi 
visual, desain arsitektur, desain kriya 

Kriteria Rekognisi 
Internasional 

Kriteria Penerapan di 
Masyarakat 

- Karya tercantum 
pada katalog 
pameran terbitan 
internasional, baik 
akademik maupun 
komersil 

- karya ditampilkan di 
festival, pameran, 
dan pertunjukan 
berskala 
internasional; atau 

- karya mendapat 
penghargaan berskala 
internasional. 

- Koleksi karya asli; 
dipublikasikan dalam 
pameran atau 
pertunjukan resmi di 
daerah maupun 
nasional; 

- lolos kurasi pihak 
ketiga; 

- metode berkarya (art 
methods) digunakan 
untuk kepentingan 
masyarakat seperti 
art therapy untuk 
situasi kebencanaan, 
penerapan desain 
yang inklusif untuk 
disabilitas, dan lain-
lain; atau 

- karya diakuisisi atau 
dibiayai oleh industry 
atau pemerintah. 

 
3) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik  

Kriteria Rekognisi 
Internasional 

Kriteria Penerapan di 
Masyarakat 
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Utama / IKU 

Defenisi Operasional Metode Penghitungan Sumber Data 

- Karya mendapat 
penghargaan (award, 
shortlisting, prizes) 
berskala 
internasional; 

- karya ditampilkan di 
festival atau acara 
pertunjukan berskala 
nasional; atau 

- karya ditinjau/direviu 
secara substansial 
oleh kalangan 
akademisi/praktisi 
internasional. 

- Karya asli; 
- karya dipublikasikan/ 

didiskusikan di 
festival atau acara 
pertunjukan berskala 
nasional 

- karya diterbitkan, 
baik oleh penerbit 
akademik maupun 
penerbit komersial 
yang bereputasi; atau 

- karya dibiayai oleh 
industri atau 
pemerintah. 

 
4) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari 

daerah 
Kriteria Rekognisi 

Internasional 
Kriteria Penerapan di 

Masyarakat 
- Dapat sponsorship/ 

pendanaan dari 
organisasi 
nonpemerintah 
internasional; 

- karya tercantum pada 
katalog pameran 
terbitan internasional, 
baik akademik 
maupun komersil;  

- - Dapat sponsorship/ 
pendanaan dari 
organisasi 
nonpemerintah; 

- - dipublikasikan 
dalam pameran atau 
pertunjukan resmi 
nasional; 

- - lolos kurasi pihak 
ketiga; atau 
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- karya ditampilkan di 
festival, pameran, 
dan pertunjukan 
berskala 
internasional dengan 
proses seleksi yang 
ketat (misalnya panel 
juri, tema, dan lain-
lain); atau 

- karya mendapat 
penghargaan berskala 

- internasional. 

- karya diakuisisi atau 
dibiayai oleh sektor  
privat atau industri 
atau pemerintah. 

  
IKU 

6 
Prosentase Prodi 
D4/D3 yang 
melaksanakan 
kerjasama dengan 
mitra; 

a. Kriteria Kemitraan 
Perjanjian kerja sama yang setidaknya menyatakan 
komitmen mitra dalam penyerapan lulusan. Dapat 
diperkuat dengan bentuk kerja sama lainnya seperti: 
1) Pengembangan kurikulum bersama 

(merencanakan hasil (output) pembelajaran, 
konten, dan metode pembelajaran); dan  

2) menyediakan program magang paling sedikit 1 
(satu) semester penuh. Serta dapat melakukan 
kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan 
penelitian. 

b. Kriteria mitra: 
1) perusahaan multinasional; 
2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 
3) perusahaan teknologi global; 

Formula: 
𝑛

(𝑥 + 𝑦)
 x 100 

 
n = jumlah program studi S1 dan 

D4/D3/D2 yang 
melaksanakan kerja sama 
dengan mitra 

x = jumlah program studi S1  
y = jumlah program studi 

D4/D3/D2 
 
 

Data akan 
diperoleh dari 
beberapa sumber: 
- CCTS PNUP 
- SIMPONI PNUP 
- Unit Kerja Sama 
   PNUP 
PIC: 
Tim Bidang 3 PNUP 
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4) perusahaan rintisan (startup company) 
teknologi; 

5) organisasi nirlaba kelas dunia; 
6) institusi/organisasi multilateral; 
7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar 

QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by 
subject); 

8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi 
dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi 
dan PTN Seni Budaya);  

9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 
10) rumah sakit; 
11) UMKM; atau 
12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, 

maupun internasional. 
IKU 

7 
Prosentase mata 
kuliah D4/D3 yang 
menerapkan 
metode 
pembelajaran 
pemecahan kasus 
atau pembelajaran 
kelompok berbasis 
proyek sebagai 
sebagian bobot 
evaluasi; 

a. Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus 
menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode 
pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau 
pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based 
project). 
1) Pemecahan kasus (case method): 

a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” 
yang berusaha untuk memecahkan sebuah 
kasus; 

b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus 
untuk membangun rekomendasi solusi, 
dibantu dengan diskusi kelompok untuk 

Formula: 
𝑛

𝑡
 x 100 

 
n = jumlah mata kuliah yang 

menggunakan case method 
atau team-based project 
sebagai bagian dari bobot 
evaluasi 

t = total jumlah mata kuliah 
 
 

Data akan diperoleh 
dari beberapa 
sumber: 
- SIMPONI PNUP 
- Laporan P2AI  
  PNUP  
PIC: 
Tim P3MP PNUP  
Tim Bidang 1 PNUP 
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menguji dan mengembangkan rancangan 
solusi; dan 

c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan 
mayoritas dari percakapan dilakukan oleh 
mahasiswa, sedangkan dosen hanya 
memfasilitasi dengan cara mengarahkan 
diskusi, memberikan pertanyaan, dan 
observasi. 

2) Pembelajaran kelompok berbasis projek 
(teambased project): 
a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 

(satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas 
bersama selama jangka waktu yang 
ditentukan; 

b) kelompok diberikan masalah nyata yang 
terjadi di masyarakat atau pertanyaan 
kompleks, lalu diberikan ruang untuk 
membuat rencana kerja dan model kolaborasi; 

c) setiap kelompok mempersiapkan 
presentasi/karya akhir yang ditampilkan di 
depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang 
dapat memberikan umpan balik yang 
konstruktif; dan  

d) dosen membina setiap kelompok selama 
periode pekerjaan proyek dan mendorong 
mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif 
dalam kolaborasi. 
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b. Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari 
bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas 
partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau 
presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis 
projek (team-based project). 

IKU 
8 

Prosentase Prodi 
D4/D3 yang 
memiliki 
akreditasi atau 
sertifikat 
internasional yang 
diakui pemerintah; 

Kriteria Akreditasi: 
a. Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan 
internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 
tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau 

b. Lembaga akreditasi internasional lainnya: 
1) British Accreditation Council (BAC); 
2) The Southern Association of Colleges and 

Schools Commission on Colleges (SACSCOC); 
3) The Quality Assurance Agency (QAA); 
4) The Association to Advance Collegiate Schools 

of Business (AACSB International); 
5) Accreditation Board for Engineering and 

Technology (ABET); 
6) Accreditation Council for Pharmacy Education 

(ACPE); 
7) Hong Kong Council for Accreditation of 

Academic & Vocational Qualifications 
(HKCAAVQ); 

8) Higher Education Evaluation and Accreditation 
Council of Taiwan (HEEACT); 

Formula: 
𝑛

(𝑥 + 𝑦)
 x 100 

 
n = jumlah program studi S1 dan 

D4/D3/D2 yang memiliki 
akreditasi atau sertifikat 
internasional yang diakui 
pemerintah 

x = jumlah program studi S1  
y = jumlah program studi 

D4/D3/D2 
 
 

Data akan diperoleh 
dari beberapa 
sumber: 
- PDDIKTI 
- Unit Akreditasi 
  PNUP 
PIC: 
Tim P3MP PNUP  
Tim Bidang 1 PNUP 
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9) Tertiary Education Quality and Standards 
Agency (TEQSA); 

10) The Association to Advance Collegiate Schools 
of Business (AACSB); 

11) The Association of MBAs (AMBA); 
12) EFMD Quality Improvement System (EQUIS); 
13) International Accreditation Council for 

Business Education (IACBE); 
14) Association of Asia-Pacific Business Schools 

(AAPBS); 
15) Accreditation Council for Business Schools and 
Programs (ACBSP); 
16) Royal Society of Chemistry (RSC); 
17) The Rehabilitation Council of India (RCI); atau 
18) Council for the Accreditation of Educator 
Preparation (CAEP). 

IKU 
9 

Prosentase rata-
rata penilaian 
pelayanan prima 
tata keola, sangat 
baik; 

1. Perencanaan Kinerja (30%) 
a. Perencanaan Strategis (10%), meliputi: 

- Pemenuhan Rencana Strategis (2%) 
- Kualitas Rencana Strategis (5%) 
- Implementasi Rencana Strategis (3%) 

b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: 
- Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) 
- Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) 
- Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan 

(6%) 
2. Pengukuran Kinerja (25%) 

a. Pemenuhan Pengukuran (5%) 
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b. Kualitas Pengukuran (12,5%) 
c. Implementasi Pengukuran (7,5%) 

3. Pelaporan Kinerja (15%) 
a. Pemenuhan Pelaporan (3%) 
b. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) 
c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%) 

4. Evaluasi Kinerja (10%) 
a. Pemenuhan Evaluasi (2%) 
b. Kualitas Evaluasi (5%) 
c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%) 

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) 
a. Capaian Perjanjian Kinerja (15%) 
b. Capaian Kinerja Lainnya (5%) 

IKU 
10 

Rata-rata nilai 
kinerja SKP 
SDM tendik dan 
dosen. 

1. Perencanaan Kinerja (30%) 
2. Perencanaan Strategis (10%), meliputi: 

- Pemenuhan Rencana Strategis (2%) 
- Kualitas Rencana Strategis (5%) 
- Implementasi Rencana Strategis (3%) 

3. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: 
- Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) 
- Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) 
- Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan 

(6%) 

  

1.  Pengukuran Kinerja (25%) 
 

d. Pemenuhan Pengukuran (5%) 
e. Kualitas Pengukuran (12,5%) 
 Implementasi Pengukuran (7,5%) 
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