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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan dan
bimbingan-Nya sehingga revisi kedua terhadap Dokumcn Rencana Strategis Politeknik
Pertanian Negeri Kupang Periode 2020-2024 lelah rampung perumusannya. Rencana
Strategis Politeknik Pertanian Negeri Kupang Tahun 2020 - 2024 disusun dalam upaya
Politeknik Pertanian Negeri Kupang untuk mendorong operasional menuju pada
ketercapaian visi dan misi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Politani Kupang Tahun 2020-2045.
Renstra ini merupakan pembaharuan terhadap Renstra Politeknik Pertanian
Negeri Kupangi tahun 2015 - 2019 yang dalam kondisi kekinian dipandang perlu
dilakukan penyesuaian terhadap perkernbangan dan diselaraskan dengan Renstra
Kemendikbud RI tahun 2020-2024 dan Renstra Dirjcn Vokasi 2020-2024. Berdasarkan
pada evaluasi terhadap capaian renstra sebelumnya, dipandang masih banyak program
dan kegiatan yang kurang relevan dengan perkembangan yang ada saat ini, termasuk
juga dikarenakan oleh adanya beberapa perubahan indikator kinerja pada Renstra
Kemendikbud.
Revisi Renstra yang kedua ini dipandang mendesak untuk dilaksanakan
sekaligus scbagai peta jalan (roadmap) bagi segenap sivitas akademika Politeknik
Penanian Negeri Kupang dalam penguatan tata kelola kelembagaan dari Satker menuju
Badan Layanan Umum (BLLf. Selanjutnya Rens[a revisi ini menjadi acuan dalam
pengembangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang menjadi Politeknik Pertanian
yang bermutu dan berdaya saing delam bidang Pertanian Semi Ringkai pada tahun
2025 secara bertahap dan dinamis.

Akhimya kzrmi menyampaikan limpah terima kasih atas kerjasama dari semua
pihak yang telah berkontribusi daiam proses revisi kedua ini, sehingga dokumen
Rencana Stralegis Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode 2020-2024 dapat
diselesaikan.

K upang, Juni 2021
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Salah satu pilar pembangunan nasional dalam upaya Indonesia unggul, berbudaya,
menguasai IPTEK, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah
pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, berkarakter dan memiliki daya saing. Kualitas
SDM merupakan kata kunci peningkatan produktifitas dan daya saing angkatan kerja
sehingga pembangunan Indonesia 2020-2024 dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas SDM
tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyelenggaraan pendidikan yang perlu terus
dikembangkan untuk menjawab potensi dan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.
Isu strategis pengembangan pendidikan tinggi secara umum meliputi 5 (lima) hal.
Pertama, pembangunan kapasitas (capacity building) harus ditingkatkan sebagai respon
tehadap perubahan paradigma dalam persaingan era global. Kedua, tata pamong yang baik
merujuk pada prinsip-prinsip good university governance (GUG) dengan menjadikan
rencana strategis sebagai acuan. Tata pamong yang baik dalam rangka menjamin kebebasan
akademik dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada
masyarakat. Ketiga, perguruan tinggi harus mampu meningkatkan pendanaan melalui kerja
sama dengan industri, pelibatan pemerintah daerah, dan kemitraan dengan pemerintah pusat
dengan tetap berpegang pada norma dan nilai-nilai akademik. Keempat, pengembangan
sumber daya manusia yang merupakan unsur strategis untuk mencapai visi dan misi
lembaga. Kelima, penjaminan mutu merupakan isu strategis yang sangat penting untuk
menjaga mutu akademik dan nonakademik secara berkelanjutan.
Era keterbukaan dan persaingan bebas yang ditandai dengan timbulnya keinginan
seseorang untuk dengan cepat merubah jenis pekerjaannya sesuai kebutuhan pasar kerja juga
menuntut Politani Kupang menerapkan mekanisme kampus merdeka yang memungkinkan
peserta didik mengembangkan diri secara lebih luas dan fleksibel. Selajutnya kecenderungan
generasi muda Indonesia untuk mengejar kemajuan teknologi informasi perlu menjadi
perhatian dalam pelaksanaan kurikulum, baik melalui muatan kurikulum, muatan bahan ajar
dan fasilitas pembelajaran. Dalam hal ini penerapan program “Merdeka Belajar” menjadi
salah satu agenda prioritas institusi dalam peningkatan kompetensi lulusan yang mandiri,
profesional dan unggul.
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Berpedoman pada Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Vokasi 2020-2024,
Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani Kupang) sebagai salah satu satker
penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang pertanian di Nusa Tenggara Timur terus
berupaya mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas, merata dan berkelanjutan.
Untuk itu, dukungan infrastruktur dan IT serta pengoptimalan peran serta pemangku
kepentingan sangat dibutuhkan dalam mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan
pendidikan untuk peningkatan mutu pelaksanaan tri dharma dan tata kelola institusi.
Kebijakan Dirjen Pendidikan Vokasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis
Dirjen Vokasi Tahun 2020-2024 telah menjabarkan kebijakan pengembangan perguruan
tinggi untuk memenuhi tuntutan tercapainya daya saing bangsa secara berkesinambungan.
Menyadari bahwa pendidikan vokasi memiliki posisi strategis untuk mewujudkan tenaga
kerja yang berkualitas melalui pendidikan formal maupun nonformal hendaknya dikelola
dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kecakapan hidup dan berkarier,
kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media,
dan teknologi kepada peserta didik sebelum memasuki dunia kerja. Implementasi kebijakan
diatas oleh Politani Kupang dituangkan dalam dokumen Renstra yang menjadi acuan dalam
penyelenggaran pendidikan dan tata kelola institusi.
Revisi Dokumen Rencana Strategis Politani Kupang Periode 2020-2024 dilakukan
untuk menjawab kebutuhan dan isu aktual pengembangan pendidikan tinggi vokasional
akibat perubahan kebijakan pendidikan vokasi pada aras nasional, yang mewajibkan
pemberlakuan kebijakan link and match dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi
dengan DUDIKA secara lebih komprehensif dan implementatif.

Hal ini tentunya

mengharuskan Politani Kupang mengevaluasi setiap kebijakan dan program strategis yang
telah ditetapkan sebelumnya agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, serta
merevitalisasi dan mengoptimalkan perencanaan tatakelola institusi untuk mewujudkan
performa kinerja pelayanan prima baik secara internal maupun eksternal sesuai misi yang
diemban. Revisi Renstra ini juga merupakan momentum yang tepat dalam menyiapkan peta
jalan sebagai respon terhadap aspirasi segenap sivitas akademika Politani Kupang terkait
proyeksi penguatan tata kelola kelembagaan dari Satker menjadi Badan Layanan Umum
(BLU) di masa mendatang.

Renstra Politani Kupang 2020 - 2024

2

1.2. Landasan Hukum
Rencana Strategis Politeknik Pertanian Negeri Kupang Periode 2020 - 2024 ini
merupakan perwujudan dari penerapan berbagai perangkat peraturan perundangan-undangan
yang meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
242);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasl Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian;
10. Peratuan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi RI, Nomor 31 Tahun 2015,
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang;
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11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
067/O/2003 Tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Kupang.

1.3. Landasan Filosofis
Filosofi pendidikan dikenal empat istilah, yaitu: metafisika, epistimologi, axiology dan
logika. Pemikiran para philosopher di atas sangat terkait dengan istilah filosofi tersebut.
Metafisika membahas alam nyata/kenyataan. Dalam pendidikan, metafisika ini berkaitan
terutama konsep realitas yang direfleksikan pada mata pelajaran, kegiatan praktik dan
keterampilan dalam kurikulum. Epistimologi membahas pengetahuan (knowledge) dan apa
yang diketahui/pahami (knowing), yang berarti sangat terkait dengan metode dalam proses
belajar mengajar. Axiologi berhubungan dengan nilai (value) yang terkait dengan moral
(etika) serta keindahan dan seni (estetika). Logika berkaitan kemampuan menjawab dan
penjelasan dengan benar.
Jika dikaitkan dengan istilah-istilah di atas, Pendidikan vokasi merupakan proses
pembelajaran yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja setelah
menyelesaikan studinya. Hal ini berarti, dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi,
kurikulum Pendidikan vokasi (dalam arti metafikasi) selayak disusun sesuai kenyataan yang
dibutuhkan untuk bekerja, metode dalam proses belajar mengajar (dalam arti epistemologi)
juga disesuaikan dengan kondisi seperti bekerja, dan memiliki nilai hasil (dalam arti axiologi)
yang diharapkan sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
Prinsip dasar pendidikan vokasi dirumuskan berdasarkan pemikiran dan pandangan
realisme dan pragmatism, dimana dalam penyelenggarannya terdapat 3 (tIga) prinsip dasar,
yaitu peserta didik (people), program, dan proses (Miller, 1985). Beberapa prinsip peserta
didik yang penting adalah : (a) pendidikan vokasi terbuka untuk semua, (b) individu yang
memiliki keterampilan khusus dapat dilayani melalui pendidikan vokasi, (c) peserta didik
merupakan bagian integral dalam pendidikan vokasi, dan (d) etika bekerja dapat
dipromosikan melalui pendidikan vokasi. Beberapa prinsip dasar program dalam Pendidikan
vokasi antara lain :

a) kurikulum Pendidikan vokasi merupakan turunan/derivasi dari

kebutuhan dalam dunia kerja, b) jenis pekerja merupakan basis/dasar pengembangan
kurikulum pendidikan vokasi, c) inovasi merupakan bagian dari pendidikan vokasi, dan d)
melalui pendidikan vokasi, peserta didik dipersiapkan untuk awal memasuki dunia kerja.
Sedangkan untuk prinsip dasar proses dalam pendidikan vokasi yaitu: a) peran serta
masyarakat (dunia kerja) merupakan bagian yang menentukan dalam menyusun program
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pendidikan vokasi, b) artikulasi dan koordinasi merupakan bagian pokok dalam pendidikan
vokasi, dan c) penilaian (evaluasi) dilakukan secara terus menerus.
Dengan uraian di atas, filosofi prinsip dasar pendidikan vokasi dapat dirumuskan bahwa
interaksi peserta didik dengan lingkungan yang serupa/ mirip dengan dunia kerja merupakan
bentuk metafisika dan prinsip dasar peserta didik dalam pendidikan vokasi, proses belajar
mengajar yang dilakukan baik teori maupun praktik merupakan bentuk epistimologi dan
prinsip program, dan memberi pengalaman belajar sesuai dengan situasi kerja merupakan
bentuk axiologi dan prinsip proses.
Filosifi pendidikan vokasional ini secara tegas juga diamanatkan pada Pasal 15 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk
memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program
sarjana. Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang
diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti: politeknik, program diploma, atau
sejenisnya.
1.4. Paradigma Pendidikan Vokasi
Masyarakat di abad ke-21 ini menghadapi tantangan yang kompleks dan kebutuhan
individu yang semakin bertambah. Pendidikan vokasional adalah strata pendidikan yang
selalu dinamis seperti perubahan kurikulum yang berdasar pada pertumbuhan pasar kerja dan
beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan vokasional
didesain untuk mempersiapkan individu-individu untuk memperoleh pekerjaan atau pekerjaan
spesifik yang secara langsung berhubungan dengan produktifitas dan persaingan suatu
Negara. Karena itu, pendidikan dan pelatihan seharusnya dilakukan dengan memberi banyak
pilihan keterampilan yang sesuai dengan minat peserta didik dan perkembangan kebutuhan
pasar kerja sehingga memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat (life-long learning).
Agar peserta pendidikan vokasi dapat bersaing dalam karir pada masa depan dan
menjadi aset pembangunan, maka pendidikan vokasi formal (politeknik) dan nonformal
(lembaga kursus/pelatihan vokasi) hendaknya dikelola dalam konteks pendidikan sepanjang
hayat. Pendidikan dan pelatihan vokasi pada jenjang pendidikan tinggi (Politeknik) perlu
membekali lulusannya dengan berbagai kecakapan yang lebih umum, yaitu kecakapan hidup
dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan
informasi, media, dan teknologi. Kecakapan hidup dan berkarier (life and career skills)
memiliki komponen, yakni (1) fleksibilitas dan adaptabilitas, (2) memiliki inisiatif dan dapat
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mengatur diri sendiri, (3) interaksi sosial dan antar-budaya, (4) produktivitas dan akuntabilitas
mengelola proyek dan menghasilkan produk, dan (5) kepemimpinan dan tanggung jawab.
Selanjutnya, kecakapan dalam belajar dan berinovasi (learning and innovation skills)
memiliki komponen (1) berpikir kritis dan mengatasi masalah, (2) kecakapan berkomunikasi
dan berkolaborasi, dan (3) kreativitas dan inovasi. Sementara itu, kecakapan media informasi
dan teknologi (information media and technology skills) memiliki komponen (1) literasi
informasi, (2) literasi media, dan (3) literasi TIK. Pembekalan kecakapan semacam ini
dikemas dengan istilah Keterampilan Abad XXI (21st Century Skills).
Pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang
tentu mempunyai posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dengan
adanya keterlibatan aktif dari dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA).
Pendidikan vokasi harus dapat membangunkan kesadaran pelaku dunia usaha dan dunia
industri untuk turut mengambil tanggung jawab lebih besar, serta wajib dikembangkan agar
dapat mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang memiliki ketrampilan dan
pengetahuan tinggi (high skilled & know how), sehingga dapat melakukan peningkatan proses
produktif serta dapat melakukan perbaikan dan pengembangan produk di dunia industri.
Sejak dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi, telah terjadi perubahan paradigma pada
pendidikan vokasi. Paradigma pendidikan vokasi yang lama (sebelum dilakukan revitalisasi),
umumnya menempatkan DUDIKA pada bagian akhir sebagai pengguna lulusan; juga lebih
menekankan pada proses pembelajaran, yang kemudian peserta didik wajib mengikuti uji
kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk Lembaga
Kursus, atau untuk pendidikan vokasi formal (SMK dan Politeknik) menggunakan Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada di bawah tanggung jawab Badan Nasional Seritifikasi
Profesi (BNSP).

Hanya sebagian kecil satuan pendidikan yang mengetahui kebutuhan

industri dan merespon kebutuhan pasar untuk kompetensi yang dibutuhkan. Paradigma ini
sudah tidak relevan di era sekarang ini.
Untuk itu, paradigma pendidikan tinggi vokasi saat ini telah bergeser, yaitu dengan
menempatkan

DUDIKA pada posisi terdepan, untuk dapat berperan sejak perencanaan

kompetensi lulusan yang dibutuhkan, turut serta dalam penyelarasan kurikulum, penguatan
dan pemetaan kebutuhan keahlian, membangun kompetensi SDM melalui proses edukatif
yang produktif, penerapan sistem pembelajaran standar industri, penguatan pelatihan
kecakapan kerja dan kewirausahaan di Politeknik, pemagangan, penguatan standar
kompetensi, penguatan kelembagaan dan kapasitas, pelaksanaan sertifikasi, dan penyerapan
lulusan. Dalam paradigma pendidikan vokasi yang baru ini, seorang peserta didik baik di
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SMK/Kursus/ Pelatihan/Perguruan Tinggi Vokasi mengikuti proses pembelajaran (pola
pembelajaran, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, maupun
pengembangan kompetensi SDM (Guru/Instruktur/Dosen) harus mengikuti kebutuhan
DUDIKA, dan kemudian wajib mengikuti uji kompetensi yang telah diakreditasi dan
disertifikasi oleh mitra industri yang relevan. Sehingga karena kompetensinya telah
mendapatkan sertifikat/pengakuan dari mitra industrinya, maka peserta didik maupun
guru/instruktur/dosen dapat melakukan pemagangan serta untuk lulusannya dapat bekerja
langsung diterima di industri tersebut.

1.5. Pilar Strategis
Dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, kerangka dasar yang menjadi rujukan
dalam implementasi landasan filosofis Pendidikan Vokasi mengacu pada strategi
pembangunan pendidikan nasional yang kemudian diturunkan menjadi strategi implementasi
revitalisasi pendidikan vokasi. Strategi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan
pokok kerangka implementasi program dan kegiatan pembaruan Pendidikan yang akan
dilaksanakan oleh Politeknik Pertanian Negeri Kupang, beserta seluruh jajarannya dan
stakeholder yang ada di daerah, yang meliputi:
1. Meningkatkan kualitas SDM (dosen dan tenaga kependidikan), melalui: pendidikan,
pelatihan

sesuai

kebutuhan

industri

dan

kompetensi,

mengembangkan

komunitas/platform pembelajaran, serta melakukan pemagangan di dunia industri;
2. Membangun platform pendidikan tinggi vokasi (Politeknik) berbasis teknologi untuk
kepentingan pedagogi, penilaian dan administrasi: berpusat pada

mahasiswa,

interdisipliner, relevan, berbasis produksi, dan kolaboratif;
3. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan:
dengan cara meningkatkan keterlibatan DUDIKA dalam pelaksanaan tri dharma
pendidikan tinggi vokasi, dan juga sumbangan swasta atau CSR untuk pembiayaan
pengembangan pendidikan;
4. Mendorong otonomi pendidikan dan kemandirian Politeknik menjadi Perguruan Tinggi
Vokasi BLU;
5. Menyempurnakan kurikulum nasional, pedagogi dan penilaian: penyederhanaan konten
materi, fokus pada ilmu terapan pertanian yang terfokus pada kebutuhan dunia industri,
pengembangan karakter berbasis kompetensi dan fleksibel;
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6. Simplifikasi mekanisme akreditasi dan memungkinkan adanya otonomi: bersifat
sukarela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta dilakukan oleh
mitra industrinya;
7. Penguatan tata kelola Pendidikan Vokasi:

peningkatan leadership dan pelatihan

kepempinan bagi pejabat di lingungan Politeknik, konsultasi dan pendampingan dari
pemerintah pusat yang berdasarkan kebutuhan Politeknik serta peningkatan otonomi dan
transparansi;

1.6. Kondisi Umum
Pembangunan pertanian dan dunia pendidikan adalah dua sisi mata bajak yang
menjadi pendorong usaha maju dan sekaligus sebagai faktor koreksi bagi gerak maju Politani
Kupang yang awalnya hadir dengan filosofi sebagai sebuah lembaga pendidikan vokasi
bidang pertanian pertama dan terutama di Nusa Tenggara Timur. Dalam kiprah
pengembangan dan aktualisasi diri, Politani Kupang terus berkembang sebagai jembatan
transformasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan permasalahan sosial-budaya dan
sosial-ekonomi masyarakat melalui jalur pendidikan vokasi bidang pertanian. Sebagai
perguruan tinggi vokasi, Politani Kupang telah banyak meluluskan tenaga kerja trampil
dengan kompetensi yang tinggi dalam berbagai bidang pertanian. Selain memiliki
kompetensi dalam bidang pertanian, beberapa tahun terakhir Politani Kupang mulai
melengkapi lulusan dengan pengembangan jiwa kewirausahaan melalui berbagai bentuk
aprsiasi.
Sebagai

satuan

kerja

Kementerian

Pendidikan

Dan

Kebudayaan

yang

menyelenggarakan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian, Politeknik
Pertanian Negeri Kupang juga terus berupaya mengembangkan lingkungan internalnya
dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pokoknya melalui perbaikan
manajemen kelembagaan, peningkatan daya dukung sarana dan prasarana, pengingkatan
jumlah, kualifikasi dan kualitas sumberdaya manusia, pemberian kesempatan pengembangan
karier bagi tenaga pendidik dan kependidikan serta pengakuan prestasi masyarakat melalui
pemberian pengharagaan.
Politani Kupang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/KEP/1987 Tanggal 1 September 1987 dengan nama
Politeknik Pertanian Universitas Nusa Cendana. Dalam rangka meningkatkan kualitas
menajemen institusi Politani Kupang mandirian pada Tanggal 21 September 1998 dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 254/O/1998.
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Perubahan status pengelolaan institusi, laju perkembangan ilmu pendidikan dan
teknologi, dan kecenderungan pembangunan nasional menuntut adanya perubahan mendasar
dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi ini. Perubahan-perubahan dimaksud berkaitan
dengan perubahan visi, misi, dan tujuan pengelolaan yang berdampak pada reorganisasi dan
restrukturisasi dalam kerangka menselaraskan arah kemajuan dan daya dukung lembaga
dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendidikan dan
pembangunan pertanian. Revolusi industri 4.0 dengan kemajuan teknologi informatika yang
pesat, kini berbalik mendorong pendidikan tinggi agar tidak saja meluluskan tenaga trampil,
akan tetapi tenaga kerja kreatifitas dengan daya inovasi tinggi sehingga mampu menguasai
dan memproduksi IPTEK baik melalui peningkatan kualitas PBM, manajemen kelembagaan,
dan sumberdaya manusia yang bekerja lebih transparan, akuntabel, cepat dan tepat sasaran
dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan sosial serta keberlanjutan daya dukung
lingkungan.
Kurikulum, sarana prasarana serta proses pembelajaran yang moderen dengan muatan
teknologi maju, penelitian dan pengabdian yang berkualitas dan berpotensi HaKI, kualifikasi
sumberdaya manusia yang tinggi, kerjasama kelembagaan yang dinamis dan mutualis,
manajemen istitusi yang transparan dan akuntabel adalah isu-isu mendasar yang menjadi
fokus perhatian pengembangan Politani Kupang saat ini.
Kurikulum sebagai instrument perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar perlu diadaptasikan dengan kemajuan dan
kebutuhan masyarakat tani. Rekonstruksi kurikulum perlu selalu diselaraskan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Kurikulum berbasis produksi dan
berorientasi kewirausahaan saat ini menjadi trend pembangunan pendidikan sehingga
sebagai lembaga pendidikan vokasi bidang pertanian, Politani Kupang perlu mengarahkan
seluruh

kemampuan

dan

proses

pelayanannya

ke-arah

pendidikan

berorientasi

kewirausahaan dengan metode pembelajaran, bahan ajar, fasilitas pendukung pembelajaran
serta tata kelola berbasis teknologi informatika sebagai konsekuensi dari eksistensi institusi
di era revolusi industri 4.0. Peningkatan mutu pendidikan harus pula didukung oleh
sumberdaya manusia dan sarana prasarana pendidikan yang terus berkembang maju dan
sistem pelayanan yang baik mulai dari perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi
hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
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dan pengabdian kepada masyarakat perlu mendapat

perhatian dalam

kebijakan

pengembangan institusi lima tahun mendatang untuk meningkatkan kiprah Politani Kupang
dalam pembangunan nasional pada umumnya, terutama dalam pembangunan bidang
pendidikan dan pertanian. Publikasi dan desiminasi hasil penelitian dan kajian-kajian ilmiah
sangat diperlukan sebagai bentuk aktualisasi diri Politani Kupang baik melalui karya tulis
ilmiah, inovasi teknologi baru, pengabdian kepada masyarakat maupun melalui expo produk
Politani Kupang.
Dalam pengelolaan Politeknik sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat, terdapat
beberapa isu penting yang perlu terus menjadi pertimbangan, seperti sistem pengelolaan
institusi yang transparan dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, tepat sasaran,
tepat waktu dan akuntabel, sumberdaya manusia yang professional dalam bidang kerja,
bidang ilmu dan kemampuan mengakselerasi dan mengadopsi teknologi, terutama teknologi
sesuai spesifikasi keilmuan dan perwujudan integritas diri, dengan integritas diri sebagai
manusia Indonesia yang patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembenahan dan pengembangan unit dan sub-unit harus dikelola dengan pendekatan
beban kerja, keahlian dan produk yang dihasilkan untuk mewujudkan tata kelola intitusi
yang mandiri. Dalam bidang kemahasiswaan beberapa isu penting yang terungkap dari hasil
tracer study seperti kemampuan berbahasa inggris, kemampuan melakukan survey dan
mengolah data, kemauan dan kemampuan untuk memulai usaha ekonomi produktif perlu
dikaji untuk melengkapi kendala waktu dan beban Sistem Kredit Semester (SKS) melalui
kegiatan-kegiatan ektra kurikuler. Alokasi dana bagi kegiatan kemahasiswaan akan
mendorong prestasi ko-kurukuler dan ektra-kurikuler mahasiswa di tingkat nasional maupun
internasional. Bidang kerjasama dan publikasi organ penting yang dimiliki Politani Kupang
sehingga perlu ditingkatkan perannya dalam melakukan publikasi melalui berbagai cara dan
metode pendekatan. Menjadikan Politani sebagai lembaga pendidikan vokasi bidang
pertanian yang terunggul di Nusa Tenggara Timur dengan sistem pengelolaan dan produk
bertaraf internasional akan dapat terwujud melalui kerjasama kelembagaan yang luas baik
dalam bidang pendidikan, kelembagaan, hukum, pengelolaan keuangan, dan sebagainya.
Untuk itu upaya publikasi hasil penelitian, pengabdian, pembelajaran baik dalam bentuk
barang, jasa maupun model yang dihasilkan perlu terus ditingkatkan dengan kualitas dan
jumlah sesuai kebutuhan stakeholder.
Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendorong sistem pengelolaan institusi kearah
kemandirian yang dikenal dengan istilah Badan Layanan Umum (BLU). pada tahun 2018
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lalu menunjuk Politeknik Pertanian Negeri Kupang sebagai salah satu dari 6 Politeknik di
Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat proses menuju BLU. Menghadapi
kebijakan ini Politani Kupang harus membenahi diri dalam berbagai aspek pengelolaan
kelembagaan. Pembenahan sistem pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas PBM,
membangun kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan. Selain itu, dibutuhkan pengembangan
seluruh kemampuan dan kebijakan pengelolaan institusi kearah sistem pengelolaan yang
mandiri dengan mengembangkan unit-unit wirausaha sebagai sumber pembiayaan institusi.
Selain unit-unit usaha dimaksud, sumber dana pembiayaan institusi juga perlu diupayakan
melalui produk kegiatan PBM, kerjasama, HaKI dan berbagai peluang perolehan dana yang
legal menurut hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Politani Kupang saat ini memiliki struktur organisasi serta tupoksi yang cukup
mamadai, akan tetapi menghadapi tantangan perkembangan dan kecenderungan kebijakan
nasional dalam bidang pendidikan, maka perlu dilakukan berbagai pembenahan sruktur
organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Politani Kupang dipimpin oleh seorang
Direktur, yang dalam melaksanakan tugasnya direktur dibantu oleh empat orang Wakil
Direktur (WADIR) yaitu Wakil Direktur Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Umum
dan Keuangan, Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Direktur Bidang
Publikasi dan Kerjasama.
Dalam bidang akdemik, saat ini Politani Kupang memiliki 5 (lima) jurusan, 12
Program Studi yang terdiri dari 8 (delapan) Program Studi strata Diploma-3 (D3) dan 4
(empat) Program Studi strata diploma-4 (D4). Masing-masing jurusan dipimpin oleh seorang
ketua jurusan dibantu satu orang sekretaris jurusan, dan Program Studi dipimpin oleh ketua
Program Studi. Dalam penyelenggaraan administrasi pendidikan, Politani Kupang memiliki
Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama yang dipimpin oleh
seorang kepala bagian yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Subbagian
Akademik dan Kemahasiswaan, dan Subbagian Perencanaan dan Kerjasama. Masing-masing
Subbagian dipimpin oleh seorang kepala Subbagian. Pengelolaan bidang penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat secara administrasi pengelolaannya setingkat “pusat” dengan
nama Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). P3M dipimpin oleh
seorang kepala Kepala Pusat. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
(P4M) juga dipimpin oleh seorang kepala Pusat dalam melaksanakan tugas kajian dan
pengembangan PBM, Kurikulum, dan penjaminan mutu.
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Pelaksanaan

kegiatan

akademik

yang

berhubungan

dengan

perencanaan,

pengembangan, proses belajar mengajar (PBM), pelayanan akademik, evaluasi PBM,
penelitian dan pengabdian dosen serta kerjasama bidang akademik seperti Program Studi di
luar domisili (PDD) dan kelas kerjasama untuk memenuhi kebutuhan stakehoder dikoordinir
oleh Wakil Direktur Bidang Akademik (Wadir 1).
Dalam bidang manajemen institusi, Politani Kupang memiliki struktur tertinggi yang
dipimpin oleh seorang pejabat struktural setara eselon 3 dalam jabatan Kepala Bagian yang
membidangi pengelolaan administrasi umum, keuangan, hukum dan kepegawaian. Dalam
melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dibantu oleh kepala
Subbagian Umum, kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian, dan kepala Subbagian
Keuangan Pelaksanaan tugas manajemen institusi ini dikoordinir oleh Wakil Direktur Bidang
Umum dan Keuangan (Wadir 2).
Sejak pendiriannya struktur Politeknik dilengkapi dengan struktur pelayanan
mahasiswa dengan fungsi pengembangan minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa, serta
alumni yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni (Wadir 3). Jabatan struktural dalam pengelolaan administrasi kemahasisaan
dilaksanakan oleh Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan yang berada di bawah Bagian
Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Politeknik Pertanian Negeri
Kupang.
Sebagai institusi pelayanan publik, Politeknik Pertanian Negeri Kupang pada Tahun
2008 melengkapi diri dengan bidang kerja pelayanan publik di tingkat institusi dengan
jabatan setingkat Wakil Direktur (Wadir 4) yang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh
Subbagian Perencanaan dan Kerjasama.

1.6.1 Capaian Program dan Kegiatan Periode 2015-2019
Penyelenggaran tridharma sebagai tupoksi utama Politani Kupang, tata kelola
institusi dan pelayanan publik yang dilaksanakan Politani Kupang dalam periode RENSTRA
2015-2019 dengan thema “Politeknik Pertanian yang bermutu dan berkarakter”, menekankan
pembentukan lulusan yang mampu bersaing melalui peningkatan kualitas dan kemandirin
dalam penglolaan pertanian lahan kering (pertanian semi ringkai).
Hasil pengukuran capaian Renstra melalui capaian indikator kinerja masing-masing
program hingga akhir tahun Renstra menunjukkan capaian kinerja periode Renstra yang lalu
adalah sebesar 82,77%. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan renstra secara umum
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adalah kendala internal yaitu kurangnya konsolidasi dan koordinasi dalam pengelolaan
institusi. Langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut
adalah dengan meningkatkan konsolidasi/koordinasi lintas unit kerja yang solid dan diikuti
dengan pengawasan yang baik.
Program kerja Politani Kupang periode 2015-2019 yang dijabarkan dari misi
mewujudkan

pendidikan

vokasi

dalam

bidang

pertanian

yang

berdaya

saing,

mengembangkan penelitian terapan untuk menemukan karya-karya inovatif yang bermutu
dan berdaya saing, memperluas pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan
kewirausahaan dan penerapan teknologi tepat guna dan menjamin tata kelola institusi yang
bermutu, transparan dan akuntabel serta mengembangkan kemitraan strategis guna
mendukung pengembangan industri pertanian berbasis keunggulan lokal dan regional
meliputi:
1.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya IPTEK dan Dikti

2.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan Dikti

3.

Penguatan Riset dan Pengembangan IPTEK

4.

Penguatan Inovasi

5.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Masing-masing program kerja dijabarkan kedalam beberapa indikator kinerja yang diukur

setiap tahun program dengan akumulasi pencapaian pada akhir tahun program sebagai
berikut:
1. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya IPTEK dan Dikti.
a. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan dalam periode Renstra lalu hanya
mencapai 57%, yang berarti tidak mencapai target pencapaian pada akhir tahun program
sebesar 80%. Hal ini terjadi karena bantuan studi lanjut program S3 hanya terlaksana 2
orang dan peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan melalu pelatihan
sebanyak 2 kegiatan.
b. Peningkatan kualitas mahasiswa. Peningkatan kualitas mahasiswa terukur dari
presentasi peningkatan mahasiswa berprestasi tingkat nasional, presentasi peningkatan
penerima beasiswa dan peningkatan presentasi mahasiswa berwirausaha. Rata-rata
capaian menunjukkan indikator ini tercapai karena dari target capaian (75%), pada akhir
tahun program terukur 91%. Pencapaian target ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan
jumlah mahasiswa berwirausaha melalui Proyek Usaha Mandiri (PUM) sebesar 250%,
jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional (100%) walaupun peningkatan presentasi
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jumlah mahasiswa penerima beasiswa tidak mencapai target pada akhir tahun program.
Faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari presentasi jumlah penerima beasiswa
adalah peningkatan student body yang tidak disertai dengan peningkatan jumlah
penerima beasiswa sehingga walaupun dari segi jumlah penerima beasiswa terjadi
peningkatan, dalam bentuk presentasi dari student body terjadi penurunan.
Peningkatan Jumlah Lulusan Tepat Waktu sebagai salah satu parameter kualitas
mahasiswa, pada akhir tahun program terlaksana 85% dari target 85% mahasiswa lulus
tepat waktu. Walaupun demikian jumlah mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu masih
relatif besar, terutama mahasiswa jenjang D4 karena waktu penelitian dan kesungguhan
mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan tugas akhir masih cukup lama.
Peningkatan IPK lulusan > 2,80, dari target 70% pada akhir tahun program tercapai.
Hal ini didorong oleh beberapa hal seperti kualitas PBM yang makin baik, peningkatan
fasilitas pendukung seperti tersedianya internet blog khusus mahasiswa, peran dosen
pembimbing akademik dalam bimbingan dan konseling dan tersedianya ruang terbuka
hijau dalam menunjang interaksi antar mahasiswa.
Presentasi Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan, terukur dari layanan penerimaan
mahasiswa baru melalui kuisioner mecapai target yang direncanakan (70%) pada akhir
tahun program.
Presentasi masa tunggu lulusan yang ditargetkan mencapai 30% belum dapat terukur
karena peran institusi dalam membuka jejaring informasi kerja dengan alumni melalui
pembentukan Pusat Karir maupun kerjasama dengan lembaga keuangan belum
terlaksana, dan hasil tracer study yang dilaksanakan belum mengakomodir informasi
masa tunggu kerja dari alumni.

2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
a. Peningkatan kualitas PBM berbasis KKNI. Kualitas PBM berbasis KKNI diukur
melalui: 1) Penerapan standar mutu sesuai dokumen mutu yang mengarah pada
pemanfaatan KKNI belum dilaksanakan oleh semua program studi (36%); 2)
pelaksanan re-konstruksi kurikulum pada Program Studi Kesehatan Hewan, Produksi
Ternak, Penyuluhan Lahan Kering dan Program Studi Manajemen Agribisnis (48%); 3)
Pelaksanaan Monev Internal pada setiap akhir semester (100%); dan 4) terlaksananya
re-akreditasi pada 8 program studi (96%) menyebabkan upaya pencapaian target kinerja
ini pada akhir tahun program hanya mencapai 55% dari target pencapaian 75% pada
akhir tahun program.
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b. Peningkatan kreatifitas dan inovasi mahasiswa. Upaya pencapaian target dari
indikator kinerja ini mencapai 100%, terukur dari terlaksananya kegiatan ektra-kurikuler
dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui peningkatan keterlibatan
mahasiswa dan penembahan jumlah UKM, peningkatan jumlah mahasiswa peserta
Porseni mahasiswa Politeknik se-Indonesia, peningkatan jumlah mahasiswa dan cabang
lomba yang diikuti dalam Agriculture Inovation Technologi Competition (AITEC)
mahasiswa Politeknik se-Indonesia, peningkatan jumlah unit bisnis pada Program
Mahasiswa Wirausaha (PMW), dan terlaksananya bimbingan konseling melalui peranan
dosen penasehat akademik.
c. Pengembangan Unit Pelaksana PBM. Upaya pencapaian indikator kinerja ini
dilakukan melalui pembukaan jurusan baru (Jurusan Kehutanan dan Jurusan Perikanan),
program studi baru (Program Studi Pengelolaan Hutan), pembukaan RPL di Jurusan
Peternanakan dan proses pembukaan MST yang terus berlangsung. Dengan kegiatankegiatan tersebut pancapaian indikator ini mencapai 60% dari target 65 persen yang
direncanakan tercapai pada akhir tahun program.

3. Program Penguatan Riset dan Pengembangan IPTEK.
a. Publikasi Hasil Penelitian pada Jurnal Nasional. Target jumlah publikasi hasil
penelitian pada jurnal nasional adalah sebanyak 25 judul. Pencapaian target indikator
kinerja ini diukur melalui jumlah hasil penelitian yang dipublikasi dalam jurnal
terakreditasi nasional yaitu sebanyak 36 judul (lebih tinggi 44% dari target), indikator
kinerja ini tercapai.
b. Publikasi Hasil Penelitian pada Jurnal Internasional. Target jumlah publikasi hasil
penelitian pada jurnal internasional direncanakan mencapai 17 judul, akantetapi jumlah
yang tercapai hanya sebanyak 12 judul (71%). Keadaan ini selain dipengaruhi oleh
kemampuan pembiayaan institusi, juga oleh jumlah karya ilmiah dosen untuk
dipublikasi pada jurnal internasional masih rendah.
c. Produk Penelitian Berpotensi HaKI. Indikator kinerja ini diukur dengan jumlah HaKI
yang didaftarkan, dimana tercapai sebanyak 4 judul dari 2 judul yang direncanakan
yang berarti upaya pemenuhan target terpenuhi.
d. Hasil Penelitian Yang Disusun Menjadi Buku Ajar. Indikator kinerja ini tidak
tercapai karena hasil penelitian yang disusun menjadi buku ajar belum dilaksanakan.
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e. Jumlah Judul Penelitian yang Didanai. Jumlah penelitian yang didanai sebanyak 25
judul dari 17 judul yang direncanakan, yang berarti terjadi peningktan sebesar 147%,
atau indikator kineja ini tercapai.
4. Program Penguatan Inovasi.
a. Jumlah Inovasi Teknologi Unggulan yang Diaplikasi. Indikator kinerja ini
ditargetkan terpai pada akhir tahun program sebesar 47 inovasi yang diterapkan akan
tetapi pencapaiannya hanya sebesar 41 judul (87%). Penerapan inovasi hasil penelitian
dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian dan program IPTEK bagi Masyarakat (IbM).
b. Karya Inovatif Yang Dimanfaatkan Masyarakat. Indikator kinerja ini tercapai
tercapai dari jumlah yang ditetapkan sebanyak 3 kegiatan. Karya inovasi yang
dimanfaatkan diukur melalui pelaksanaan desiminasi karya inovasi dari hasil penelitian
dan pengabdian di Takari, Amarasi, Kupang Timur dan Kupang Barat.
c. Jumlah Pusat Teknologi Unggulan Berbasis Potensi Lokal. Indikator ini tidak
tercapai karena pengusulan dokumen pendirian Pusat Unggulan Teknologi (PUT) belum
dilakukan.
d. Jumlah Masyarakat Tani Yang Mengadopsi Inovasi/Teknologi Unggul. Dari
jumlah yang ditargetkan yaitu sebanyak 329 petani hanya tercapai 300 orang (91%)
yang mengadopsi teknologi yang disebarkan melalui berbagai kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
a. Presentasi Efisiensi Perencanaan Anggaran. Target yang ditetapkan untuk indikator
ini sebesar 15%, akan tetapi tingkat pencapaian efisiensi anggaran baru mencapai
9,81%.
b. Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh Itjen Dikti. Pencapain indikator ini
mencapai 100% karena dari target WTP yang ditetapkan, diperoleh opini WPT.
c. Penilaian Terhadap SAKIP. Penilaian Kemendikbud berkaitan dengan perencanaan
dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan
program dan kegiatan tercapai, yaitu terpenuhinya target nilai 72 (BB).
d. Indeks Kepuasan Pelayanan Tata Kelola Institusi. Indikator ini ditargetkan
mendapat penilaian baik dan tercapai. Pencapaian ini didukung oleh Peningkatan
pelayanan menggunakan Standar Pelayanan Publik (SPP), peningkatan pelayanan
menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peningkatan fasilitas sarana
kerja.
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1.6.2 Aspirasi Masyarakat Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Harapan masyarakat tehadap Politani Kupang sebagaimana perguruan tinggi lainnya
terus berkembang dari harapan agar Politani Kupang dapat berperan sebagai agen pendidikan
vokasi dalam bidang pertanian yang mampu mencerdaskan anak bangsa melalui peningkatan
ketrampilan dan etos kerja, harapan agar Politani Kupang dapat menjadi agen penelitian
terapan yang dapat ditransfer secara langsung kepada masyarakat untuk menggerakkan dan
mendorong laju peningkatan ekonomi masyarakat, hingga harapan untuk menjadi agen
pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan dan mentransfer teknologi kepada dunia
industri dan dunia usaha. Untuk memenuhi harapan masyarakat agar perguruan tinggi vokasi
dapat berperan sebagai agen pembangunan ekonomi yang dapat mengembangkan IPTEK,
maka Politani Kupang harus mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat
ekonomi bagi masyarakat. Walaupun saat ini dalam proses belajar mengajar, bahan ajar
hingga proses transfer ilmu pengetahuan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
masih kurang memberi tendensi kepada penggunaan teknologi maju, akan tetapi sumberdaya
manusia Politani Kupang, sarana prasarana penunjuang tri dharma dan kebijakan pimpinan
untuk mengguasai dan menggunakan teknologi maju dalam berbagai aspek pelayanan
konsumen sudah menunjukkan kesiapan Politani Kupang untuk memasuki era digital pada
tataran pengembangan IPTEK bidang pertanian.
Dalam era pembangunan dan kemajuan IPTEK saat ini pendidikan vokasi tidak hanya
berperan meningkatkan skill peserta didik dalam bidang yang ditekuni, akan tetapi perlu
meningkatkan dan memacu munculnya kreatifitas dan daya inovasi mahasiswa. Hal ini adalah
konsekwensi logis dari era otomasi yang diusung revolusi industry 4.0. Sumberdaya manusia
yang tidak menguasai IPTEK akan menjadi “penonton” proses pembangunan karena otomasi
pembangunan akan menggunakan robot dan mesin sebagai tenaga kerja pengganti tenaga
manusia.
Ketrampilan (vokasional) sudah merupakan perkara wajib bagi Politeknik, akan tetapi
daya cipta dan kreatifitas adalah tantangan tenaga kerja dimasa depan yang harus
dipersiapkan oleh perguruan tinggi. Untuk itu sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi,
Politani Kupang sudah harus memperhatikan aspek peningkatan kreatifitas dan daya inovasi
mahasiswa termasuk dalam otomasi bidang pertanian, selain meningkatan ketrampilan dan
etos kerja yang diketetahui saat ini sudah unggul.
Agar dapat turut mengambil bagian dalam mewujudkan RPJMN Tahun 2020 – 2024
untuk ”mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui
percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh
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berlandaskan keunggulan kompetitif”, maka Politani Kupang perlu menempatkan teknologi
tidak hanya dalam konteks “alat” produksi akan tetapi sebagai outcome pelaksanaan tri
dharma. Pengembangan sumberdaya manusia akan terus dilaksanakan dengan arah yang lebih
spesifik kepada penguasaan teknologi sebagai basis peningkatan daya saing bangsa dalam
penciptaan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai perguruan tinggi vokasi bidang pertanian yang berada di Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT) dengan kondisi agroklimat dan lahan yang terbatas dalam upaya
peningkatan ekonomi berbasis produksi pertanian, di satu sisi Politani Kupang menghadapi
tantangan dalam upaya menciptakan, mengembangkan dan menggunakan teknologi pertanian
di wilayah ini akan tetapi di sisi yang lain kondisi agroklimat dan topogarfi lahan pertanian
NTT dapat menjadi keunggulan kompetitif Politani Kupang melalui pengembangan
keanekaragaman produksi pertanian spesifik wilayah yang berkualitas dengan sentuhan
teknologi yang spesifik pula. Sebagai contoh, penggunaan teknologi informasi dalam
penentuan kebutuhan air tanaman dan penjadwalan irigasi, modifikasi alat potong rumput
menjadi alat panen padi, penggunaan remute controle dalam menggerakkan traktor, telah
membangkitkan ekspetasi masyarakat kepada Perguaruan Tinggi untuk memudahkan akses
masyarakat dalam penggunaan teknologi dimaksud. Demikian halnya dengan perubahan
waktu dan jumlah hujan setiap tahun di NTT yang variatif sering menyebabkan petani sulit
menentukan waktu tanam yang tepat sehingga penurunan volume dan kualitas produksi tidak
terhindarkan. Hal ini juga melahirkan harapan masyarakat akan peran perguruan tinggi di
NTT khususnya Politani Kupang untuk mengembangkan IPTEK dalam mengatasi berbagai
masalah pertanian. Contoh lain dalam bidang peternakan misalnya penurunan bobot badan
sapi pada saat transportasi antar pulau yang cukup tinggi menybabkan nilai jualnya menjadi
rendah. Dalam bidang perikanan dan kehutanan di NTT juga masih membutuhkan sentuan
IPTEK dari perguruan tinggi untuk mengatasi berbagai masalah produksi pertanian daerah.
Melalui tracer study diketahui bahwa rata-rata pengguna tenaga kerja alumni Politani
Kupang mengharapkan peningkatan kemampuan berbahasa inggris, kemampuan melakukan
survey dan mengolah data dalam diri lulusan Politani Kupang. Hal ini membutuhkan kajian
dan rekonstruksi kurikulum hingga peningkatan jenjang pendidikan pada setiap Program
Studi yang dimiliki karena pada jenjang pendidikan diploma tiga (D-3) kompetensi
melaksanakan penelitian dan kajian hasil penelitian tidak diajarkan/diperoleh. Demikian
halnya dengan kemampuan berbahasa inggris yang dimiliki alumni masih rendah karena
beban studi (SKS) yang ditempuhnya sangat padat dengan muatan kemampuan teknis dan
manajerial dalam bidang ilmu yang digeluti.
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1.7 Potensi dan Permasalahan
1.7.1. Potensi
Pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik dengan melibatkan
secara bijaksana sumberdaya yang dimiliki. Sumberdaya pembangunan mencakup sumber
daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya ciptaan manusia (SDCM).
Sumber daya manusia memiliki posisi sentral dalam proses pembangunan sebagai prosesor
dalam menggunakan SDA untuk menghasilkan SDCM, sehingga jumlah dan kualifikasi
sumberdaya manusia yang dibutuhkan menjadi penentu laju dan keberhasilan proses
pembangunan itu sendiri. Jumlah SDM penting dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi
kerja, sedangkan kualifikasi minimum SDM yang diperlukan adalah kreatifitas, daya inovasi
(keahlian) dan ketrampilan dalam bidang teknis, keahlian dan ketrampilan manajerial,
keahlian dan ketrampilan dalam bidang entrepreneurship, dan keahlian dan ketrampilan dalam
bidang organisasional.
Politani Negeri Kupang sebagai penyelenggara pendidikan vokasi adalah bagian
integral dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, dan bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi serta profesional dalam menerapkan,
mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi untuk meningkatkan taraf kehidupan
masyarakat khususnya dalam bidang pertanian. Sebagai salah satu instrumen nasional yang
berstatus perguruan tinggi negeri, Politani Kupang senantiasa dituntut untuk membenahi diri
agar dapat menjawab dan mengantisipasi perubahan tuntutan dan kebutuhan masyarakat,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik pada aras lokal, regional, nasional
maupun global.
Upaya pencapaian RPJM Politani Kupang Tahun 2020-2024 dilandaskan pada Potensi
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi dan
pengelolaan institusi serta SDA NTT yang bercirikan iklim semi ringkai dengan kondisi
topografi didominasi daerah berbukit hingga bergunung sebagai potensi pengembangan
IPTEK bidang pertanian.
Dalam bidang SDM, saat ini Politani Kupang memiliki 128 orang dosen
berpendidikan S-2 (magister) dan 26 orang berpendidikan S3 (doktoral) dalam berbagai
bidang ilmu pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan, serta 165 orang tenaga
kependidikan yang terdiri dari teknisi, Pranata Laboratorium Pendidikan, tanaga
administrasi/pelaksana, arsipatoris, pranata Komputer dan tenaga pendukung lainnya. Profil
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SDM Politani Kupang sebagai potensi pencapaian RPJM Tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel
1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4.
Tabel 1.1. Profil Tenaga Pendidik (dosen) berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja
Pendidikan
No
Unit Kerja (Jurusan)
Jumlah
S2
S3
1 Peternakan
34
11
45
2 Manajemen Pertanian Lahan Kering
33
8
41
3 Tanaman Pangan dan Hortikultura
33
6
39
4 Kehutanan
18
1
19
5 Perikanan dan Kelautan
10
0
10
Jumlah
128
26
154
Tabel 1. 2. Profil Tenaga Kependidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja

No

Unit Kerja

1

Bagian
Umum
dan
Keuangan
Bagian Akademik,
Kemahasiswaan dan
Perencanaan
UPT Perpustakaan
UPT TIK
UPT Kewirausahan
Jurusan Peternakan
Jurusan MPLK
Jurusan TPH
Jurusan Kehutanan
Jurusan Perikanan dan
Kelautan
P4M
P2M
Jumlah

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SD

Tingkat Pendidikan
D4/
SMP SMA D2 D3
S1

1

19

4

22

2
3

9
2
1

12
5
10
3

6
6
3
3

1
1

1

4

1
1

3
3
10
13
5
2

3

1
1
1
62

1
1

2

42

Jumlah

S2
2

48

15
5
4
3
29
25
19
6

1
54

2

3
2
2
165

Tabel 1.3. Profil Tenaga Kependidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tugas Pokok.

Tingkat
Pendidik
an
SD
SMP
SMA
D2
D3
D4/S1
S2
Jumlah

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PLP

Teknisi

16
18
9
44

5
13
2
28
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Tugas Pokok
Staf
Arsiparis
Administrasi
2
3
41
10
37
1
2
93
1

Pustakawan
3
2
5

Jumlah
2
3
62
0
42
54
2
165
20

Tabel 1.4. Profil Tenaga Penunjang bersarkan status ikatan kerja
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jenis Pekerjaan
Satpam
Cleaning Service
Teknisi Laboratorium
Tukang Kebun
Teknisi Komputer
Pramu Data
Pengemudi
Pramu Gudang
Jumlah

Ikatan Kerja
Kontrak Kerja
Kontrak Kerja
Kontrak Kerja
Kontrak Kerja
Kontrak Kerja
Kontrak Kerja
Kontrak Kerja
Kontrak Kerja

Jumlah (orang)
24
33
17
8
3
1
11
1
98

Sumberdaya manusia ini sudah cukup memadai akan tetapi pada tahun Renstra
berjalan, jumlah staf yang menjalani purna tugas mencapai 20% dari total staf pendidik dan
kependidikan yang ada saat ini. Kondisi akan sangat melemahkan institusi karena
keterbatasan kemampuan institusi untuk merekrut tenaga baru dengan sistem kontrak kerja
yang berdampak pada beban pembiayaan PNBP, sementara kebijakan pemerintah dalam
rekrutmen pegawai juga terbatas.
Rata-rata persen pertumbuhan jumlah mahasiswa dihitung dari persen pertumbuhan
setiap tahun sejak tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan bahwa peningkatan jumlah
mahasiswa signifikan bertambah setiap tahun, terutama pada 4 (empat) Program Studi strata
D4 yaitu Penyuluhan Pertanian Lahan Kering (PPLK), Teknologi Industri Hortikultura
(TIH), Teknologi Pakan Ternak (TPT) dan Pengelolaan Hutan (PH) dan pada 3 (tiga)
Program Studi strata D3 yaitu Manajemen Pertanian Lahan Kering, Manajemen Agribisnis
dan Produksi Ternak, sedangkan Program Studi yang mengalami kecenderungan penurunan
jumlah mahasiswa adalah Program Studi Pengolan Pangan (D3). Secara umum peningkatan
jumlah mahasiwa Politani Kupang sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2018 sebesar 38,5% yang
berarti masih cukup baik dan perlu terus diupayakan peningkatannya. Peningkatan jumlah
mahasiswa baru setiap Program Studi (Tabel 5) menunjukkan minat mahasiswa terhadap
keahlian/kualifikasi yang dihasilkan oleh Program Studi tersebut. Sedangkan penurunan
jumlah calon mahasiswa selain diakibatkan oleh penurunan animo calon mahasiswa terhadap
kualifikasi yang ditawarkan setiap Program Studi, juga disebabkan oleh tingginya pasing
grade yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi. Hal ini misalnya terjadi pada
Program Studi Kesehatan Hewan yang menjadi Program Studi faforit di Politani Kupang.
Dengan demikian rekonstruksi kurikulum perlu dilakukan dengan memperhatikan harapan
masyarakat.
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Tabel 1.5. Jumlah Mahasiswa Baru Menurut Program Studi Per Tahun.
Tahun
Progam Studi
Manajemen Pertanian Lahan Kering
Manajemen Agribisnis
Penyuluhan Pertanian Lahan Kering
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Teknologi Pangan
Teknologi Industri Hortikultura
Produksi Ternak
Kesehatan Hewan
Teknologi Pakan Ternak
Manajemen Sumber Daya Hutan
Teknologi Budidaya Perikanan
Pengelolaan Hutan

2014
67
63
55
45
40
52
45
55
60
69
48
599

2015

2016

2017

63
51
59
41
33
56
42
48
61
54
34

145
138
119
67
26
115
75
58
121
97
58

67
111
128
49
16
86
85
48
152
84
36
52

542

1019

914

Rerata
Pertumbuhan
2018
(%)
139
44,5
93
7,5
112
14,3
51
1,5
22
-4,5
145
23,3
72
6,8
59
1,0
120
15,0
111
10,5
56
2,0
81
20,3
1061

38,5

Student body Politani terus meningkat, walaupun beberapa Program Studi
menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah mahasiswa. Peningkatan student body ini
mengindikasikan adanya peningkatan animo masyarakat terhadap pendidikan vokasi
sehingga daya tampung mahasiswa dalam PBM perlu terus ditingkatkan. Dari aspek peserta
belajar (student body), Tabel 1.6. menunjukkan bahwa hampir semua Program Studi
mengalami peningkatan, kecuali penurunan presentasi rata-rata peserta belajar terjadi pada
Program Studi Pengolahan Pangan sebesar 21,1% dan pada Program Studi Kesehatan Hewan
sebesar 0,1%. Di tingkat institusi, peningkatan student body dari Tahun 2015 hingga tahun
2018 sebanyak 1616 orang atau sebesar 26,5%.
Tabel 1.6. Student Body Mahasiswa Pertahun menurut Program Studi
Tahun
Progam Studi
Manajemen Pertanian Lahan Kering
Manajemen Agribisnis
Penyuluhan Pertanian Lahan Kering
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Teknologi Pangan
Teknologi Industri Hortikultura
Produksi Ternak
Kesehatan Hewan
Teknologi Pakan Ternak
Manajemen Sumber Daya Hutan
Teknologi Budidaya Perikanan
Pengelolaan Hutan
T O T A L

2014

2015

2016

2017

145
147
240
111
106
232
129
181
230
166
48

172
168
259
126
107
249
132
168
254
190
82

283
269
315
164
102
313
170
181
332
230
140

1375

1907

2499

278
316
405
166
73
346
211
183
414
253
127
52
2824

Rerata
Pertumbuhan
2018
(%)
31,8
405
26,5
360
19,2
480
14,8
190
-21,1
35
16,3
421
14,3
215
-0,1
179
19,2
460
20,4
344
34,8
136
35,6
126
3351
17,6

Sumberdaya kelembagaan pelaksana PBM terdiri dari jurusan dan program studi.
Politani Kupang pada Tahun 2019 ini memiliki 5 Jurusan menurut ruang lingkup Kelompok
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Bidang Keahlian (KBK) yang diajarkan pada masing-masing jurusan yaitu Jurusan
Peternakan, Jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering (MPLK), Jurusan Tanaman Pangan
dan Hortikultura (TPH), Jurusan Perikanan dan Kelautan, dan Jurusan Kehutanan.
Pertumbuhan jumlah jurusan di Politani Kupang sejak Tahun 2015 ditampilkan dalam Tabel
1.7.
Tabel 1.7. Pertumbuhan Jurusan pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang.

Jumlah Jurusan

2015
3

2016
3

Tahun
2017 2018
5
5

2019
5

2020
5

Rerata
pertumbuhan (%)
13,3

Unit pelaksana PBM (Program Studi) di Politani Kupang s a a t i n i b e r j u m l a h 14
Program Studi dengan rincian 8 Program Studi jenjang Diploma-3 (D3) dan 6 Program Studi
jenjang diploma-4 (D4). Profil pertumbuhan Program Studi pada setiap jurusan tersaji pada
Tabel 1.8.
Tabel 1.8. Pertumbuhan Program Studi di setiap Jurusan.
Jurusan
Peternakan
MPLK
TPH
Perikanan
Kehutanan
Politani

2015
3
4
4
0
0

2016
3
4
4
0
0

TAHUN
2017 2018
3
3
3
3
3
3
1
1
2
2

2019
3
3
3
1
2

2020
3
3
4
2
2

Rerata
pertumbuhan (%)
0,0
-5,0
1,6
33,3
0,0
5,98

Rerata presentasi pertumbuhan Program Studi pada setiap jurusan dihitung dengan
cara mengakumulasi persen pertumbuhan setiap tahun kemudian dibagi jumlah tahun
pertumbuhan yang dihitung. Pertumbuhan Program Studi dalam kurun waktu lima tahun
terakhir berjalan lambat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pada Jurusan Peternakan 0%,
rata-rata pertumbuhan pada jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering dan Jurusan
Tanaman Pangan dan Hortikultura masing-masing -5,0%, Jurusan Perikanan dan Kelautan
33,3% dan Jurusan Kehutanan 0%. Penurunan rata-rata pertumbuhan Program Studi di
Jurusan MPLK terjadi karena pada Tahun 2017 Program Studi Manajemen Sumberdaya Hutan
yang awal pendiriannya berafiliasi ke Jurusan MPLK bergabung ke Jurusan Kehutanan,
sedangkan Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan berpisah dari Jurusaan TPH dan
bergabung dengan Jurusan Perikanan dan Kelautan, dan kemudian pada Tahun 2020 membentuk
Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan Program
Studi pada aras Politani Kupang hanya mencapai 1,3% per tahun. Tabel 1.8. menunjukan
bahwa dalam kurun waktu Renstra periode 2015-2019 (terhitung hingga Tahun 2018) hanya
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terdapat penambahan 1 (satu) Program Studi baru yaitu Program Studi Pengelolaan Hutan pada
Jurusan Kehutanan. Pada Tahun 2019 ini Politani Kupang berencana membuka 3 Program Studi
baru untuk meningkatkan daya tampung PBM sekaligus menjawab harapan masyarakat.
Bidang keahlian menunjukkan ciri keilmuan dan kompetensi dari setiap unit pelaksana
PBM (Program Studi), sekaligus menunjukkan bidang keahlian dosen jurusan. KBK di
lingkungan Politani Negeri Kupang masih sangat terbatas pada ilmu-ilmu pertanian
sehingga untuk mengembangkan pembelajaran yang mendukung teknologi pada era revolusi
industri 4.0, maka KBK dosen perlu dikembangkan melalui studi lanjut, rekrutmen tenaga
dosen, magang dan pelatihan. Saat ini KBK di Politani Kupang menurut jurusan adalah
sebagai berikut:
1.

Jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering.
- Manajemen Pertanian Lahan Kering
- Pengelolaan Air Pertanian
- Manajemen Sumber Daya Manusia
- Manajemen Agribisnis
- Komunikasi dan Penyuluhan
- Pembangunan Konservasi Tanah dan Air
- Konservasi Sumberdaya Alam
- Budiadaya Tanaman Semusim dan Tahunan
- Perkebunan
- Agroforestri
- Mekanisasi Pertanian
- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Perencanaan Pengembangan Wilayah Perdesaan

2.

Jurusan Peternakan
- Produksi Ternak Unggas
- Produksi Ternak Besar
- Produksi Ternak Kecil
- Nutrisi dan Makanan Ternak
- Teknologi Hasil Ternak
- Kesehatan dan Penyakit Ternak
- Teknologi Pakan Ternak
- Reproduksi Ternak
- Inseminasi Buatan

Renstra Politani Kupang 2020 - 2024

24

3.

Jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Budidaya Tanaman Pangan
- Budidaya Tanaman Sayuran
- Budidaya Tanaman Buah-Buahan
- Budidaya Hidroponik
- Budidaya Tanaman Hias
- Perlindungan Tanaman
- Pertamanan
- Penjaminan Mutu Benih
- Teknologi Benih
- Budidaya Tanaman Obat-obatan
- Pasca Panen Tanaman Hortikultura
- Pasca Panen Tanaman Pangan
- Teknologi Pengolahan Pangan

4.

Jurusan Perikanan dan Kelautan
- Ekosistem Perairan
- Teknologi Hasil Laut
- Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
- Budidaya Perikanan
- Penangkapan
- Penanganan hasil laut
- Pembenihan ikan
- Budidaya air tawar
- Konservasi Sumberdaya Hayati Laut

5.

Jurusan Kehutanan
- Manajemen Sumber Daya Hutan
- Pemetaan dan SIG
- Teknologi Hasil Hutan
- Inventarisasi Hutan
- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Konservasi Sumberdaya Hutan
- Pengelolaan Hutan
- Pengelolaan Satwa
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Kurikulum yang diterapkan saat ini adalah kurikulum berbasis kompetensi dimana pada
beberapa Program Studi telah menyesuaikannya dengan Standar Kualifikasi Kompetensi
Nasional (SKKNI). Kurikulum dirubah (rekonstruksi) dengan mempertimbangkan masukan
stakeholder setiap 3 tahun untuk program D3 dan 4 tahun untuk program D4. Rekonstruksi
kurikulum dilakasanakan secara regular oleh setiap Program Studi yang direncanakan pada
tahun ke-2 untuk D3 dan tahun ke-3 untuk D4 kurikulum berjalan.
Unit pendukung PBM, unit kerja perkantoran dan pelayanan masyarakat merupakan
potensi pencapaian RPJM Politani Kupang 2020-2024 agar Politani Kupang dapat menjadi
Politeknik Pertanian yang bermutu dan berdaya saing pada pertanian semi ringkai. Saat ini
Politani Kupang telah memiliki beberapa laboratorium pendidikan di bawah pengelolaan
Jurusan, Perpustakaan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), Pusat
Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (P4M), Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kewirausahaan, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, UPT Perpustakaan, Bagian
Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama, Bagian Umum dan Keuangan serta
unit-unit kegiatan kemahasiswaan.
Laboratorium bagi pendidikan vokasi merupakan wadah peningkatan ketrampilan dan
penguasaan IPTEK bagi mahasiswa, tempat pembuktian teori dan kajian ilmiah serta sebagai
basis pengembangan IPTEK terapan. Profil laboratorium di Politani Kupang tersaji pada
Tabel 1.9.
Tabel 1.9. Profil Laboratorium yang dimiliki Politani Kupang menurut Jurusan
Jurusan MPLK
Lab. Tanah dan
Air
Lab. Sistem Usaha
Tani Terpadu
Lab. Keteknikan
Lab. Penyuluhan
Lab. Agribisnis

Jurusan
Peternakan

Jurusan TPH

Lab. Produksi
dan
Reproduksi
Ternak
Lab. Nutrisi dan
Pakan Ternak
Lab. Umum
Lab. Anatomi
dan Patologi
Lab. Kesehatan
Hewan

Lab. Produksi
Tanaman
Lab.
Hortikultura
Lab. Tek.
Hasil Pertanian
Lab.
Bioteknologi
Pertanian
Lab.
Perlindungan
Tanaman

Jurusan
Jurusan
Perikanan dan
Kehutanan
Kelautan
Lab. Produksi Lab.
dan
Perencanaan
Manajemen
Hutan
Budidaya
Perikanan Lab.
Lingkungan
Perairan

Aset yang dimiliki Politani Kupang sudah cukup untuk kondisi saat ini akan tetapi
usia peralatan dan bangunan membutuhkan perawatan dan perbaikan rutin setiap tahun. Selain
itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era revolusi industri 4.0, kebijakan
pemerintah pusat menjadikan Politani Kupang sebagai salah satu pilot project percepatan
BLU, membutuhkan peningkatan mutu sarana dan prasarana mulai dari pengadaan lahan
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untuk Kampus II Politani Kupang, pembukaan Program Studi-Program Studi yang mampu
menjawab harapan masyarakat, membuka unit-unit produksi berpotensi kewirausahaan,
pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi perolehan HaKI.
Tantangan untuk kebijakan ini datang dari sistem manajemen institusi, kerjasama institusi,
sumberdaya manusia dan dana.
Sarana prasarana PBM dan perkantoran sudah cukup memadai untuk mendukung
pencapian rencana strategis Politani Kupang Tahun 2020 -2024, akan tetapi untuk
menjawab harapan masyarakat terhadap Politani Kupang maka peningkatan mutu dan
jumlah saranan prasarana perlu terus diupayakan dalam rangka membuka akses belajar
sesuai minat mahasiswa, dan berdasarkan kemampuan sosial ekonomi mahasiswa. Secara
umum sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan layanan publik yang dimiliki saat ini
tersaji pada Tabel 1.10. hingga Tabel 1.12.
Tabel 1.10. Profil Lahan Praktikum Politani Kupang Tahun 2019
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nama Barang
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah

Bangunan Kantor Pemerintah
Bangunan Pendidikan dan Latihan
Sawah Irigasi
Sawah Irigasi
Sawah Irigasi
Sawah Irigasi
Sawah Irigasi
Sawah Irigasi
Sawah Irigasi

Lokasi
Lasiana
Oesao
Noelbaki
Noelbaki
Noelbaki
Noelbaki
Noelbaki
Noelbaki
Baumata

Luas
(M2)
3.890
304.237
7.963
7.301
10.865
5.825
9.310
13.545
4.575

Jumlah
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Potensi lahan sebagaimana tersaji pada table 1.10. yang dipergunakan untuk lahan
praktikum sudah cukup memadai sehingga hal penting yang perlu diperhatikan adalah
penataan fungsi secara baik sehingga dapat pula memberikan pendapatan bagi perkembangan
Politani Kupang. Tanah bangunan pendidikan dan latihan yang terletak di Oesao berada di
atas tanah seluas 32 Ha. Saat ini hampir seluruh bagian lahan tersebut telah digunakan
untuk kepentingan praktikum dan kewirausahaan.
Daya dukung gedung perkantoran dan ruang kuliah/praktek terus berubah mengikuti
perkembangan institusi. Dengan perkembangan jumlah jurusan dan Program Studi serta
unit kerja maka kebutuhan akan penambahan daya tampung ruangan sangat dibutuhkan.
Profil Gedung untuk kebutuhan perkantoran dan PBM tersaji pada Tabel 1.11.
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Tabel 1.11. Profil Bangunan perkantoran dan perkuliahan Politani Kupang Tahun 2019.
No

Nama Gedung

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gedung Kembar Jur. Peternakan
dan TPH
Gedung Kuliah dan Lab
Terpadu
Kandang Contoh Ternak
Gudang Perlengkapan
Dapur
Gedung CC
Kandang Ternak Oesao
Kantor Pusat
Perpustakaan
Gedung Dua Lantai
Gedung Jurusan dan Lab.
Gedung Amphi theater
Studen Centre
Gedung P3M
Gedung Keswan

16

Gedung Agribisnis

17
18

Gedung Jaga
Gedung Video Cenverence

19

Gedung P4M 3 lantai

20

Bengkel dan Lab. Keteknikan

21
22
23

Ruang Generator
Ruang UPT Komputer dan IT
Ruang PS. Teknologi Pangan

2

Nama Barang
Bangunan Gedung Kantor
Permanen
Bangunan Gedung Kantor
Permanen
Bangunan Untuk Kandang
Bangunan Gudang
Bangunang Gedung Lainnya
Bangunan Gedung Permanen
Bangunan Untuk Kandang
Bangunan Kantor
Bangunan Perpustakaan
Bangunan Untuk PBM
Bangunan Untuk PBM
Bangunan Untuk PBM
Bangunan Multi Fungsi
Bangunan Kantor
Bangunan Gedung Kantor
Ruang Kuliah dan Lab.
Bangunan Gedung Kantor
Ruang Kuliah dan Lab.
Pos Jaga
Bangunan Gedung Kantor
Ruang Kuliah dan Lab.
Bangunan Kantor dan
Sekretariat Mahasiswa
Bangunan Gedung Kantor
Ruang Kuliah dan Lab.
Bangunan Permanen
Bangunan Lab dan Kantor
Bangunan Kantor, Ruang
Kuliah dan Lab.

Jumlah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

Sarana transportasi yang dimiliki Politani Kupang sebagai sarana penunjang
praktikum, penunjang kegiatan perkantoran dan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa adalah
sebagaiaman tersaji pada Tabel 1.12. Tabel ini menunjukkan jumlah kenderaan cukup banyak
akan tetapi kondisi beberapa kenderan sudah tua untuk dapat beroperasi secara efektif dan
efisien.
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Tabel 1.12. Profil Sarana Pendukung Transportasi Politani Kupang Tahun 2019.
No

Tahun
Perolehan
2006
2012
2005
1997
2011
2009
2002
2006
2012

Nama Barang
Kend. Roda Enam
Kend. Roda Enam
Kend. Roda Enam
Kend. Roda Enam
Kend. Roda Empat
Kend. Roda Empat
Kend. Roda Empat
Kend. Roda Empat
Kend. Roda Empat

Jumlah
1
2
1
1
2
2
2
3
3

Struktur organisasi Politeknik Pertanian Negeri Kupang sebagai lembaga pendidikaan
tinggi bidang vokasi saat ini sudah cukup mampu menjawab kebutuhan kerja administrasi
perkantoran, pelayanan pendidikan, pelayanan masyarakat dan pengembangan institusi.
Walaupun demikian upaya pengembangan struktur terutama pada tingkat pelaksana yang
mengarah pada pengembangan unit kewirausahaan, jaringan kerjasama, penguasaan dan
pengembangan teknologi pertanian berbasis teknologi maju, perlu menjadi perhatian lima
tahun mendatang.
Sumber pembiayaan institusi saat ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tambahan (APBN/ APBNP), Biaya
Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) dan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Saat ini sumber PNBP Politani Kupang berasal dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
(SPP) mahasiswa, kerjasama kelembagaan, usaha-usaha produktif institusi, sewa penggunaan
asset dan hibah

kompetisi

penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun hibah

kompetisi dalam bidang pengembangan institusi yang dilaksanakan oleh DIKTI.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Politani Kupang (2019-2044)
dilandaskan pada visi Menjadi Politeknik Pertanian Terunggul Tahun 2045. Visi ini
menggambarkan keinginan Politani Kupang untuk mengembangkan institusi pendidikan
vokasi bidang pertanian ini menjadi lebih baik dibanding pendidikan vokasi bidang pertanian
lain dalam skala Nasional maupun skala yang lebih luas dalam bidang Tri Dharma Perguruan
Tinggi, manajemen institusi, dan kerjasama. Visi ini diyakini akan tercapai melalui misi: 1)
mewujudkan pendidikan vokasi dalam bidang pertanian yang berdaya saing dan responsif
terhadap kemajuan teknologi; 2) mengembangkan penelitian terapan yang berpotensi HaKI
untuk meningkatkan daya saing institusi; 3) Mengembangkan program pengabdian melalui
difusi dan diseminasi inovasi yang berdaya saing untuk meningkatkan potensi sumber daya
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alam; 4) menerapkan tata kelola institusi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
5) mengembangkan kemitraan strategis di bidang kerjasama untuk meningkatkan income
generating dan daya saing institusi. Visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Statuta
Politani Kupang, sekaligus menjadi landasan dan arah bagi perumusan dan pelaksanaan
Renstra Politani Kupang Tahun 2020-2024.
Penerapan tata pamong di Politani Kupang mengacu pada dokumen Statuta dan OTK,
analisis jabatan serta uraian jabatan, struktur organisasi dengan pembagian tugas dan
tanggung jawab yang jelas, penerapan manajemen pengelolaan institusi mulai dari
perencanaan hingga evaluasi, penerapan kode etik pengelolaan institusi sesuai regulasi yang
berlaku, kepedulian pimpinan untuk mengakomodir kebutuhan institusi termasuk
kepemimpinan publik dan penerapan standar mutu yang mengikuti standar Nasional
merupakan potensi sistem pengelolaan institusi dalam mendukung pencapaian Renstra
periode 2020-2024.
Pertumbuhan jumlah SMK bidang pertanian di NTT memberikan gambaran akan
peningkatan calon mahasiswa setiap tahun dan tersedianya berbagai sumber dana beasiswa
dan bantuan pendidikan seperti Bidikmisi, PPA, beasiswa Swadana Politani Kupang, maupun
beasiswa dan bantuan pendidikan dari stakeholder cukup membantu mahasiswa untuk
menyelasaikan studi di Politani Kupang. Tersedianya fasilitas internet dengan blog khusus
bagi mahasiswa, ketersediaan lapangan volly, futsal dan berkembangnya organisasi
mahasiswa baik di tingkat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan
(HMJ) hingga Badan Eksekutif mahasiswa (BEM) dan Majelis Perwakilan Mahasiswa
(MPM) sebagai wahana pengembangan diri sangat berpotensi mendukung pencapaian Renstra
lima tahun kedepan, khususnya dalam pengembangan bidang ko-kurikuler dan ekstra
kurikuler mahasiswa.
Kualifikasi lulusan untuk menjawab kebutuhan pasar kerja dan pembangunan
pertanian khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu potensi
pengembangan institusi ini pada kurun waktu lima tahun ke depan. Kompetensi teknis dan
manajerial dalam bidang pertanian yang memadai ditunjukkan oleh serapan pasar kerja
terhadap alumni dan lama waktu tunggu yang relatif singkat. Kompetensi ini merupakan
produk sistem pembelajaran dengan komposisi muatan praktikum sebesar 60-70% dan teori
sebesar 30-40% dari pendidikan vokasi. Kehadiran Politani Kupang sebagai lembaga
pendidikan yang sudah mapan dalam sistem pembelajaran vokasi di Nusa Tenggara Timur
memiliki peluang bagi aluninya untuk diserap di berbagai bidang pekerjaan sesui konpetensi
keahliannya.
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Pertambahan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan
berkualitas, keanekaragaman pangan, peningkatan produksi pertanian melalui sistem
budidaya lahan kering dan pengolahan pangan yang tepat sangat membutuhkan tenaga trampil
berpendidikan tinggi. Permasalahan petani peternak dalam hal produksi, pakan ternak,
kesehatan ternak dan penanganan pasca panen di Nusa Tenggara Timur masih sangat
membutuhkan tenaga ahli yang trampil. Kualifikasi lulusan dalam bidang perikanan dan
kelautan masih sangat berpotensi diserap dalam dunia kerja karena sumberdaya perikanan dan
kelautan NTT yang melimpah pada kawasan perairan laut dan darat belum dikelola secara
optimal dan jumlah produksi ikan yang belum mampu memenuhi kebutuhan lokal, regional,
nasional dan internasional secara kualitas maupun kuantitas. Disamping itu praktek
pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan belum dilakukan secara lestari sehingga
potensi terjadi degradasi ekositem perairan yang berdampak pada ketersediaan sumberdaya
ikan dalam jangka panjang. Dalam bidang kehutanan, ketergantungan masyarakat NTT akan
produk hasil hutan (kayu dan non kayu) masih sangat tinggi. Produk hutan yang mampu
memasuki pasar eksport masih terbatas dengan intensitas eksport yang insidentil. Beberapa
wilayah di NTT masih sangat marginal dan terbuka tanpa land cover yang dapat dijadikan
hutan lindung maupun hutan produksi, hutan wisata ataupun cagar alam dengan tujuan
produksi dan konservasi. Kondisi hutan dan lahan NTT ini juga masih memberikan peluag
serapan alumni Politani Kupang.
Secara umum produk pertanian NTT masih rendah sehingga berdampak pada
ketergantungan daerah terhadap impor pangan, bahan bangunan, bahan baku industri dari luar
NTT. Perkembangan pariwisata NTT yang pesat kurang didukung oleh pertanian yang
handal. Kebutuhan wisatawan akan sayuran, buah, rempah, masih didatangkan dari luar NTT,
padahal potensi lahan, kearifan lokal dan iklim NTT mampu memberikan hasil pertanian yang
berkualitas.
Kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam bidang pertanian saat ini yang berorientasi
bisnis merupakan kesempatan Politani Kupang untuk turut berperan dalam pembangunan
pertanian di NTT. Pengembangan mini agribisnis dan sistem pertanian terpadu di wilayah
pedesaan membutuhkan dukungan institusi pendidikan tinggi dalam merubah paradigmaa
pertanian subsisten menjadi pertanian berorientasi bisnis. Perubahan pola pikir ini akan
berdampak pada perubahan proses dan volume produksi serta pembangunan jejaring
pemasaran sehingga kemauan dan kemampuan petani perlu terlebih dahulu dibangun. Hal ini
juga membutuhkan peran aktif institusi pendidikan khususnya pendidikan tinggi bidang
pertanian.
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Program pemerintah untuk revitalisasi bidang pertanian, penggunaan teknologi maju
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada era revolusi industri 4.0, dan program
pemerintah daerah bidang pertanian memberikan kesempatan yang luas bagi para peneliti
termasuk dosen Politani Kupang untuk melakukan penelitian dan penerapannya melalui
pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat NTT yang umumnya bermata pencaharian
sebagai petani masih membutuhkan transfer teknologi

dan pendampingan untuk

meningkatkan kesejahteraan berdasarkan potensi lokal yang dimiliki, sedangkan sumberdaya
manusia dan kemampuan dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat cukup baik dengan core spesifik pertanian semi ringkai. Hal ini ditunjang juga
oleh adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) institusi, sebagai arah dan pedoman bagi dosen
dalam melakukan penelitian dan pengabdian serta dukungan sarana prasarana penelitian dan
pengabdian yang cukup memadai sangat berpotensi dalam upaya pencapaian Renstra Politani
Kupang periode 2020-2024.
1.7.2. Permasalahan
Politani Kupang masih diperhadapkan pada beberapa permasalahan yang muncul dari
kelemahan dan ancaman bagi pencapaian visi RPJM Politani Kupang (2020-2024).
Dalam bidang SDM, 91% tenaga pendidik masih berpendidikan S2 sebagai syarat
minimal tingkat pendidikan dosen. Selain itu kualifikasi keahlian (KBK) dosen masih terbatas
pada ilmu-ilmu pertanian sehingga berdampak pada peluang pembukaan Program Studi baru
terbatas, dan upaya retooling dalam bidang ketrampilan mengajar, up grade penguasaan
teknologi informatika dalam bidang keahlian sangat rendah menyebabkan pelaksanaan PBM
masih mengikuti metode lama yang kurang menarik. Peningkatan kualifikasi tenaga
kependidikan melalui pendidikan dan latihan dan pengkaderan staf jarang terjadi sehingga
kreatifitas dan daya inovasi dalam melaksanakan pekerjaan rutin cenderung menurun.
Kebijakan rekrutmen pegawai yang terbatas dan kenyataan bahwa lebih dari 20% tenaga
pendidik dan kependidikan yang akan purna tugas dalam waktu satu sampai lima tahun
mendatang merupakan tantangan bagi Politani Kupang dalam mencapai visi institusi dalam
RPJM 2020-2024.
Pertumbuhan jumlah mahasiswa masih sangat rendah dan fluktuatif setiap tahun.
Keadaan ini terjadi sebagai akibat dari penurunan animo masyarakat terhadap pendidikan
pertanian dan peternakan, kebijakan pemimpin dalam membatasi jumlah input dengan alasan
daya tampung, jumlah bantuan pendidikan (Bidikmisi) yang fluktuatif, munculnya Politeknik
Pertanian Baru dan perubahan daya tampung perguruan tinggi lain (terutama Undana dan
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Unimor). Penurunan student body cenderung besar setiap tahun karena beberapa hal yang
dapat diidentifiksi seperti kurikulum Program Studi tidak memenuhi harapan mahasiswa
(masyarakat), beban dan waktu belajar yang terlalu padat akibat tumpang-tindihnya pokok
bahasan dan mata kuliah, keadaan ekonomi mahasiswa dan belum terbentuknya Unit
Bimbingan dan Konseling mahasiswa untuk membantu menyelesaikan masalah perkuliahan
yang dihadapi mahasiswa. Menyadari bahwa upaya peningkatan daya tampung pada jalur
pendidikan vokasi hanya efektif dilaksanakan melalui pengembangan unit pelaksana PBM
(Program Studi), maka keadaan unit pelaksana PBM saat ini juga menjadi permasalahan bagi
upaya mencapai target dari indikator kinerja Politani Kupang lima tahun ke depan.
Kualifikasi lulusan sangat ditentukan oleh muatan kurikulum dan PBM yang
diikutinya. Saat ini belum semua Program Studi di lingkungan Politani Kupang menerapkan
KKNI untuk menyetarakan kompetensi peserta didik dengan peserta didik di Perguruan
Tinggi lain di Indonesia. Kurikulum berbasis kompetensi yang diterapkan Politani Kupang
saat ini sesungguhnya dapat melahirkan lulusan dengan kompetensi yang berdaya saing
nasional bila pokok bahasan mata kuliah yang ada dalam kurikulum ini menggunakan pokok
yang terdapat dalam KKNI. Keluhan mahasiswa akan adanya lebih dari satu mata kuliah yang
mengajarkan pokok bahasan yang sama memerlukan rekonstruksi kurikulum tidak hanya
dilakukan pada tingkat komposisi mata kuliah akan tetapi perlu juga penataan pokok bahasan
dari mata kuliah-mata kuliah yang diajarkan di Program Studi yang sama.
Pemanfaatan jasa laboratorium saat ini lebih banyak diarahkan pada PBM, sedangkan
jasa penelitian dan pengkajian oleh dosen maupun pihak luar masih sangat rendah. Jumlah
kualifikasi laboratorium yang dimiliki masih terbatas terutama di Jurusan Kehutanan dan
Jurusan Perikanan dan Kelautan. Selain itu beberapa peralatan laboratorium yang dimiliki
merupakan peralatan untuk industri besar sehingga operasional peralatan dimaksud
membutuhkan biaya tinggi, dan kebanyakan SOP-nya tidak diketahui oleh dosen, PLP dan
teknisi laboratorium. Masalah ini bersumber dari usulan pengadaan oleh user dilakukan tanpa
mengetahui SOP peralatan yang diusulkan, tidak adanya training penggunaan oleh pihak
ketiga pada saat penyerahan barang dan kurangnya pelatihan, magang ataupun studi banding
tenaga pendidik dan kependidikan berkaitan dengan fasilitas laboratorium yang dimiliki.
Kendaraan yang dimiliki Politani Kupang cukup memadai akan tetapi usia kendaraan
sudah cukup tua sehingga membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi.
Demikian halnya dengan usia peralatan dan bangunan yang sudah tua membutuhkan
perawatan dan perbaikan rutin setiap tahun. Jumlah dan mutu sarana dan prasarana yang
dimiliki saat ini masih sangat terbatas, terutama dalam memasuki era revolusi industri 4.0,
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dan menghadapi kebijakan pemerintah pusat menjadikan Politani Kupang sebagai salah satu
pilot project percepatan BLU. Ketebatasan lain dari aspek sarana prasarana adalah dalam
menghadapi kebijakan pemerintah untuk memberikan sertifikat (kompetensi) pendamping
ijasah karena hingga saat ini Politani Kupang belum memiliki LSP maupun TUK. Demikian
halnya dengan sarana prasarana PBM dan perkantoran sudah cukup memadai untuk
mendukung pencapian rencana strategis Politani Kupang Tahun 2020 -2024, akan tetapi
untuk menjawab harapan masyarakat terhadap Politani Kupang sebagai agen pengembangan
dan transfer IPTEK untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, Politani Kupang
menghadapi masalah yang berkaitan dengan mutu dan jumlah saranan prasarana yang layak.
Dokumen rujukan penyelenggaraan institusi seperti OTK dan statuta belum
mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk dalam hal pengembangan
kelembagaan sehingga perlu dilakukan revisi. Di sisi lain perubahan kebutuhan stakeholders
dan perkembangan IPTEK yang relatif cepat harus segera ditindaklanjuti dalam perubahan
sistem manajemen dan penyelenggaraan pendidikan. OTK Politani Kupang masih sangat
kecil/sempit tidak dapat mengakomodir perkembangan harapan masyarakat dan pembinaan
kepegawaian. Hal ini berdampak pada regulasi dan birokrasi berjenjang di Politani Kupang
kurang fleksibel dalam mengakomodir sistem penjenjangan karir pegawai dan pengkaderan
staf.
Sumber pembiayaan institusi masih sangat terbatas sehingga perlu diupayakan
peningkatan jumlah kerjasama dan penataan sumber PNBP dari berbagai karya institusi.
Penurunan jumlah skema pembiayaan pengelolaan institusi yang dikompetisikan, kemampuan
staf membuat usulah kegiatan yang masih rendah sangat berpengaruh pada rendahnya dana
pembiayaan institusi.
Kualitas sarana dan prasarana penunjuang kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler
masih rendah karena tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Demikian halnya
dengan UKM mahasiswa yang ada saat ini masih terbatas pada UKM dalam bidang
pengembangan minat dan bakat mahasiswa (ekstra kurikuler) sedangkan UKM yang bergerak
dalam pengembangan kompetensi ilmiah mahasiswa (ko-kurikuler) baru berjumlah 2 unit.
Hal ini membutuhkan prioritas pengembangan UKM ko-kurikuler di setiap Program Studi
untuk mewujudkan pemberian sertifikat pendamping ijasah kepada mahasiswa.
Kompetensi teknis dan manajerial lulusan Politani Kupang terbilang tinggi akan tetapi
rata-rata waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan masih lebih dari 1 tahun. Beberapa
masalah penyebabnya adalah keaktifan lulusan dalam mencari pekerjaan rendah, rendahnya
kebutuhan pasar kerja akan lulusan strata D3, keinginan dan kemampuan dana untuk bekerja
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mandiri rendah, dan mindset masyarakat terhadap jenis pekerjaan yang memarjinalkan
pekerjaan non PNS, peningkatan jumlah perguruan tinggi vokasi bidang pertanian
memberikan persaingan yang cukup ketat kepada lulusan untuk masuk kedalam dunia usaha
dan dunia industri baik sebagai pekerja maupun sebagai job-maker. Dalam hal ini daya
inovasi dan kreatifitas lulusan sangat dibutuhkan sehingga pendidikan dan pengajaran yang
dilaksanakan perlu memberikan ruang bagi pengembangan kreatifitas dan daya inovasi
mahasiswa. Belum terbentuknya pusat karir sebagai wahana penghubung Politani Kupang
dengan dunia kerja dan alumni adalah kelemahan yang perlu diatasi untuk mencapai indikator
kinerja lama masa tunggu lulusan.
Hasil penelitian dosen belum berdaya guna dalam meningkatkan perekonomian
masyarakat, transfer IPTEK hasil penelitian belum banyak yang dapat diterapkan secara
langsung kepada masyarakat, persaingan yang semakin ketat dalam memperoleh hibah
kompetisi dalam bidang penelitian, klasifikasi penggunaan dan hibah penelitian yang kurang
memberikan manfaat materil bagi peneliti, sistem pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian
hibah kompetenai yang mengutamakan laporan penggunan dana, kurangnya kerjasama
kelembagaan dalam bidang penelitan dan pengabdian kepada masyarakat, kurangnya
dukungan dana penelitian dari institusi, kurangnya aspek pemerataan kesempatan
melaksanakan penelitian yang didanai PNBP dan penelitian yang tidak mengacu pada RIP
adalah beberapa permasalahan Politani dalam upaya merealisasi RPJM 2020-2024. Meskipun
Politani Kupang memiliki banyak SDM berkualitas akan tetapi tidak semua ahli
berkesempatan melakukan riset-riset ilmiah berskala besar dan melahirkan penemuanpenemuan baru. Selama ini jumlah judul penelitian berpotensi HaKI masih sangat terbatas
karena penelitian masih bersifat parsial, teknis dan tidak berorientasi kepada penemuan baru
akan tetapi lebih pada pembuktian. Penelitian masih kurang berorientasi pada upaya
menjawab kebutuhan masyarakat atau memecahkan permasalah yang dihadapi masyarakat.
Keterbatasan sumber dana yang dialokasikan untuk penelitian dan pengabdian juga
berdampak kepada jumlah dan kualitas penelitian.
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi
Politani Kupang sebagai institusi pemerintah dalam bidang pendidikan dengan tupoksi
melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi, terutama pendidikan tinggi vokasi bidang
pertanian, berdomisili di Kupang Nusa Tenggara Timur yang bercirikan agroklimat semi
ringkai. Pada awal pendiriannya Politani Kupang mengemban misi penyelenggaraan
pendidikan tinggi vokasi dalam bidang pertanian semi ringkai, sehingga keunggulan
komparatif Politani Kupang saat ini adalah pertanian pada kondisi agroklimat semi ringkai
(pertanian lahan kering). Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Politani Kupang
terus berkembang mengikuti arah dan Kebijakan pembangunan nasional maupun
perkembangan global dalam dunia pendidikan tinggi agar dapat mempertahankan
keberadannya. Kesadaran ini mendorong Politani Kupang untuk terus mengkaji kondisi aktual
dari kinerjanya, kekuatan yang dimiliki untuk melaksanakan tupoksi, kelemahan sebagai
faktor pembatas pencapaian tujuan, tantangan yang dihadapi pada setiap tahapan
pembangunan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan
yang baik dan upaya pencapaian tujuan organisasi yang berpedoman pada rencana tersebut
telah membawa Politani Kupang menjadi politeknik pertanian yang bermutu dan berkarakter
pada akhir periode Renstra 2015-2019. Untuk mencapai visi institusi ini sebagaimana yang
dimaksud, maka dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas dan karakteristik institusi
sebagai Politeknik Pertanian dengan core pertanian lahan kering, maka pada periode 5 (lima)
tahun mendatang (2020-2024) Politani Kupang diarahkan menjadi Politeknik Petanian yang
melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan pengelolaan kelembagaan dengan mutu yang
terus ditingkatkan dalam rangka mendukung perwujudan “Indonesia Maju Yang Berdaulat,
Mandiri, Dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, melalui kebijakan
Nasional “Merdeka Belajar”. Untuk itu maka rumusan visi yang diusung adalah:
“Politeknik Pertanian yang bermutu dan berdaya saing dalam bidang Pertanian Semi
Ringkai”.
Visi ini menyatakan bahwa pada periode lima tahun mendatang, Politani Kupang akan
tetap bereksistensi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dalam bidang pertanian,
dengan terus mengupayakan peningkatan mutu layanan agar dapat bersaing dengan perguruan
tinggi sejenis lainnya pada Tahun 2024. Visi ini juga memuat tekad Politeknik Pertanian
Negeri Kupang untuk mempertahankan kearifan lokal sebagai produk budaya dengan
sentuhan teknologi maju.
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2.2. Misi
Upaya menjadi Politeknik Petanian yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi
dan manajemen institusi dengan mutu yang terus meningkat untuk mencapai daya saing yang
tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi bidang pertanian semi ringkai yang
tetap menekankan pemeliharaan dan pengembangan kearifan lokal sebgai produk budaya
maka misi Politani Kupang lima tahun kedepan sebagai dasar, arah dan batasan proses
pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:
Misi: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
yang memenuhi standar.
2. Meningkatkan mutu tatakelola kelembagaan yang responsif, partisipatif,
transparan dan akuntabel.
2.3. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan, dijabarkan dari
pernyataan misi, dan sebagai landasan perumusan sasaran strategis Politani Kupang adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas dan kualifikasi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang
berpusat pada perkembangan peserta didik;
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan penelitian yang inovatif dan berdaya guna;
3. Meningkatnya lualitas pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan yang partisipatif, transparan, akuntabel,
efektif dan efisien;
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama dalam mendukung pelaksanaan tridharma
dan tatakelola institusi.
2.4. Sasaran Strategis
Sasaran Strategis ditetapkan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan strategis
sehingga dilengkapi dengan ukuran pencapaian tujuan. Sasaran strategis juga menggambarkan
kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu program (2020-2024). Sasaran strategis
dimaksud adalah:
1. Terwujudnya proses pendidikan dan pengajaran dalam bidang pertanian yang berkualitas
untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang pertanian semi ringkai dengan
kemampuan wirausaha yang tinggi;
2. Tercapainya pelaksanaan penelitian yang inovatif, berkualitas dan berdaya guna;
3. Tercapainya pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang bermutu;
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4. Terwujudnya mutu layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel;
5. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama dalam mendukung
pelaksanaan tridharma dan tatakelola institusi.
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BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Visi Presiden tahun 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju Yang
Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini
dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Pelaksanaan misi Nawacita tertuang dalam RPJMN yang memberikan penjelasan
lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi
Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM: “Membangun SDM
pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.” Di dalam RPJM,
arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda
pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi
mental dan pembangunan kebudayaan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Pembangunan SDM sebagai bagian penting dari fungsi pendidikan tinggi saat ini perlu
diarahkan pada tren global yang menunjukkan kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosiokultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan.
Penerapan otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya
semakin meningkatkan keterhubungan antar manusia hingga hampir tak terbatas,
peningkatan, peningkatan kebutuhan akan energi dan air akan terus naik serta
keterbatasannya, akan membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur, teknologi,
dan konsep aktualisasi diri.
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Struktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak mengenal batas geografis dan
tak terikat akan mengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu institusi saja sepanjang
kariernya. Pekerja lepas dan sementara (freelance dan temporary) akan bertumbuh pesat.
Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin panjang,
sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah
pekerjaan sehari-hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru.
Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari
kepuasan pribadi dalam pekerjaannya. Agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan,
Kemendikbud

telah

menetapkan

6 (enam)

profil

Pelajar

Pancasila

yang harus

ditumbuhkembangkan di antara peserta didik saat ini: (1) kebinekaan global, (2) bergotong
royong, (3) kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri, dan (6) beriman, bertakwa kepada Tuhan
YME, dan berakhlak mulia.
Dua agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas
dan Fungsi Kemendikbud dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang
pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam Tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1. Agenda Pembangunan, Arah Kebijakkan dan Strategi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
Agenda
No.
Arah Kebijakan
Strategi
Pembangunan
1
Meningkatkan
- Meningkatkan
1. peningkatan kualitas pengajaran dan
SDM yang
pemerataan layanan
pembelajaran;
berkualitas dan
pendidikan
2. peningkatan pemerataan akses layanan
berdaya saing
berkualitas
pendidikan di semua jenjang dan
percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12
Tahun;
3. peningkatan profesionalisme, kualitas,
pengelolaan, dan penempatan pendidik dan
tenaga kependidikan yang merata;
4. penguatan penjaminan mutu pendidikan
untuk meningkatkan pemerataan kualitas
layanan antar satuan pendidikan dan
antarwilayah;
5. peningkatan tata kelola pembangunan
pendidikan, strategi pembiayaan, dan
peningkatan
efektivitas
pemanfaatan
anggaran pendidikan;
- Meningkatkan
1. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis
produktivitas
dan
kerja sama industri; dan
daya saing
2. penguatan pendidikan tinggi berkualitas
2.
Revolusi mental
- Revolusi mental dan 1. revolusi mental dalam system pendidikan
dan pembangunan
pembinaan ideologi
untuk memperkuat nilai integritas, etos
kebudayaan
Pancasila
untuk
kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
47
2. revolusi mental dalam tata kelola
memperkukuh
ketahanan budaya
pemerintahan untuk penguatan budaya
bangsa
dan
birokrasi yang bersih, melayani, dan
Renstra Politani Kupang 2020 - 2024

40

membentuk
responsif;
mentalitas
bangsa 3. pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan
yang maju, modern,
kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela
dan berkarakter
negara
untuk
menumbuhkan
jiwa
nasionalisme dan patriotism
- Meningkatkan
1. revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya
pemajuan dan
dan kearifan lokal untuk menumbuhkan
pelestarian
semangat kekeluargaan, musyawarah,
gotong royong, dan kerja sama antarwarga;
kebudayaan untuk
memperkuat
karakter dan
memperteguh jati
2. pengembangan dan pemanfaatan kekayaan
budaya untuk memperkuat karakter bangsa
diri bangsa,
meningkatkan
dan kesejahteraan rakyat;
kesejahteraan
rakyat, dan
mempengaruhi arah
perkembangan
peradaban dunia

Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan “Merdeka Belajar”
sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus
demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial. Kebijakan
ini menuntut: 1) peran pendidikan tinggi untuk terus mengupayakan peluang peningkatan
APK pendidikan tinggi; 2) meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran melalui
peningkatan melalui peningkatan kualitas kelembagaan pendidikan tinggi termasuk
penyediaan akses belajar yang dikendaki calom mahasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan,
peningkatan SDM pendidik dan kependidikan melalui studi lanjut, penelitian, pengabdian
dan pelatihan/magang profesi dengan tetap mengutamakan kebijakan Merdeka Belajar melalu
manajemen kelembagaan yang partisipatif, responsif, transparan, akuntabel, efektif dan
efisien; 3) Penguasaan teknologi untuk menjadikan potensi nasional dan keanekaragaman
budaya dan kearifan lokal sebagai basis pengembangan dan penguatan daya saing bangsa; 4)
Peningkatan ketahanan nasional dan menekan ketergantungan pada produk asing melalui
penerapan 6 (enam) profil Pelajar Pancasila.
Untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar dalam rangka mendukung visi Presiden
yang disebut Nawacita Kedua, pengembangan pendidikan dan kebudayaan nasional diarahkan
pada: 1) Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang; 2)
Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang; 3)
Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta
didik; 4) Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah
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Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan; dan 5) Penguatan sistem
tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah
meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel.
Pada aras pendidikan tinggi, implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar adalah
Kebijakan Kampus Merdeka yang diawali dengan empat butir kebijakan yaitu: 1) pembukaan
program studi baru; 2) sistem akreditasi perguruan tinggi; 3) perguruan tinggi negeri berbadan
hukum; dan 4) hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan ini bertujuan untuk
memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur
pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang
semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masingmasing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam
ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus
Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan
dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih
mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembanan kapasitas dirinya.
Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024
pada aras pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi disaji pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud 2020-2024
Arah Kebijakan
1. Optimalisasi
Angka Partisipasi
Pendidikan Tinggi

Strategi

2. Peningkatan dan 1.
Pemerataan Mutu 2.
Layanan
Pendidikan
3.
4.
5.

1. meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses
perguruan tinggi;
2. meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan
jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya dengan
memperkuat Universitas Terbuka sebagai platform
pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh;
3. meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian
dari penyedia layanan pendidikan tinggi;
4. menyediakan beasiswa khususnya untuk masyarakat
miskin melalui KIP Kuliah;
5. mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam
pendidikan tinggi.
meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama
antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan
fasilitas lainnya);
merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah
dan setiap satuan pendidikan;
mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis
kinerja;
memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai
kewenangan;
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6. memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan
pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap
daerah mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong
mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri,
seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan pelatihan, kapasitas
guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi;
7. menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat
otomatis bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan
indikator mutu bagi seluruh peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela
bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik
peringkat;
8. mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan
pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta
bersifat sukarela.
9. mengembangkan kurikulum di semua jenjang dan jalur pendidikan
yang dapat didiversifikasi melalui adopsi, adaptasi atau disesuaikan
oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang didasarkan atas
kebutuhan, konteks dan karakteristik daerah;
10. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DU/DI, untuk
melakukan penguatan dan pendampingan pada satuan pendidikan
dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat satuan
pendidikan;
11. pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi,
melalui
experiential
learning
di
industri,
magang
di
perusahaan/pemerintahan/lembaga
internasional,
masyarakat
(membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang
dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS)
program pendidikan;
12. pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum
secara berkelanjutan.
13. mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong
fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi,
yakni sebagai research university, teaching university, atau vocational
university;
14. merasionalkan jumlah perguruan tinggi (right sizing) dan
meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan
pendidikan tinggi yang bermutu melalui penggabungan dan
pembinaan/penguatan kapasitas serta meningkatkan otonomi PTN
dengan menjadi PTN BH;
15. meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan
antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah;
16. menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai Centers of Excellence
dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan
pembinaan perguruan tinggi lain yang sedang berkembang;
17. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan
sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan knowledge/
innovation-based economy yang relevan dengan kebutuhan Revolusi
Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;
18. meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat
yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti
pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan
kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan
lingkungan hidup;
19. meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (Top 100
QS/THES) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian;
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20. meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan
pusat-pusat inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek;
21. membangun Science Techno Park di 5 (lima) universitas: UGM, UI,
ITB, IPB, dan ITS;
22. melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam ‘pentahelix’
untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/
penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan;
23. mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang
berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI;
24. meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan
reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan
visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional;
25. mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja
sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan;
26. mengembangkan future skills platform bersama dengan masyarakat
dan DU/DI untuk memberikan masukan dalam pengembangan
kurikulum, dan pedagogi di perguruan tinggi;
27. melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi
interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa
diploma atau S1;
28. memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan
pengalaman langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di
industri.
29. membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI
dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar
tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan
pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;
30. membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan
yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK,
pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan
kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;
31. memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap
pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi;
32. meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan
vokasi dengan metode problem-based learning agar peserta didik
dapat mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan
standar DU/DI;
33. mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan
dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
34. peningkatan kapasitas technical skills, soft skills, dan pedagogical
skills sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi
(guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI;
35. mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen
usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan
institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
36. memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar
di pendidikan dan pelatihan Vokasi;
37. memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan
praktik kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI;
38. memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke
institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL);
39. membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang
terlibat;
40. menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan
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pemerintah daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK.
3. Peningkatan
Relevansi
Pendidikan

1. memastikan
keterlibatan
DU/DI
dalam
merencanakan,
mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan
vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI, termasuk pengembangan
kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (guru/instruktur/dosen/kepala
sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil
pembelajaran peserta didik;
2. memfasilitasi exchange of information dari DU/DI dan pendidikan
dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di
pasar tenaga kerja melalui platform yang dapat digunakan seluruh
peserta didik;
3. melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan
vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi
melalui tracer study;
4. mengembangkan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan
pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan:
(1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (demand driven);
(2) Kebersambungan (link) antara pengguna lulusan pendidikan
dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan
(3) Kecocokan (match) antara pekerja dengan pemberi kerja;
5. mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai
dengan kebutuhan DU/DI;
6. menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri
langsung dengan DU/DI;
7. mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk
mengajar di SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
8. memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi
guru/instruktur SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi;
9. meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi
vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi;
10. mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan
akademik melalui skema Multi Exit, Multi Entry System, untuk
pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja;
11. memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK dan pendidikan
tinggi vokasi untuk berinovasi dan berkembang;
12. mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama
dengan media dan praktisi komunikasi;
13. mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber
daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel,
lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama;
14. melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset
gabungan (joint research) dan/atau proyek (project work) berdasarkan
permasalahan riil di masyarakat.
15. memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau project work peserta
didik baik di SMK maupun pendidikan tinggi vokasi;
16. menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan
kerja;
17. memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK,
pendidikan tinggi vokasi dan instruktur di pelatihan vokasi dengan
kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis
peserta didik mereka;
18. memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan
prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan
bersama DUDIKA dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi
peserta didik yang mumpuni;
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19. menggerakkan dukungan DUDIKA terhadap pendidikan dan pelatihan
vokasi melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah;
20. memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman
peserta didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi;
21. menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan
dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL) dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.
4. Penguatan
Budaya, Bahasa
dan Pendidikan
Karakter

1. membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai
bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:

2.
3.

4.

5.

6.

7.

5. Penguatan Tata
Kelola
Pendidikan

1.

2.

3.
4.

5.
6.

a. memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya
malu
yang
positif;
b. menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa
yang
majemuk
serta
multi
budaya;
c. mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan
saling
membantu;
d. menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban
sebagai
warga,
dan menghormati
penegakan hukum;
e. menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah
terpengaruh
budaya
luar;
dan
f. menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal
bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik
dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan.
melakukan penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran
seperti Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Muatan Lokal;
melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di semua mata
pelajaran-terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing
(Sains, Matematika dan Pendidikan Agama);
melakukan penguatan dan pemutakhiran konten-konten sejarah untuk
memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa
Indonesia;
mendorong kegiatan pertukaran antar pelaku budaya dari latar
belakang yang berbeda untuk menyelenggarakan tata interaksi yang
inklusif dalam ekosistem kebudayaan di Indonesia;
memperkuat inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan
memajukan kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai
fasilitator yang menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya;
melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang
berpusat pada nilainilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni
budaya tetapi dengan adaptasi praktis di dunia modern;
melakukan koordinasi dengan Kemensos dalam mengelola program
pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau
anak rentan putus sekolah;
mengundang partisipasi DU/DI dalam penyelarasan kurikulum
pendidikan vokasi, penyelarasan kompetensi pendidik dan peserta
didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di
industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi.
mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan
untuk kegiatan administrasi birokrasi.
melakukan pendekatan asimetris untuk memenuhi kebutuhan setiap
pemerintah daerah, alih-alih pendekatan ‘one-size fits all’ di seluruh
pemerintah daerah;
pemerintah pusat sebagai penunjang, fasilitator, dan konsultan untuk
pemerintah daerah;
membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan

Renstra Politani Kupang 2020 - 2024

46

strategis Perangkat Daerah (PD) Pendidikan;
7. memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program
tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan;
8. membantu Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan evaluasi
anggaran pendidikan kabupaten/kota.

Sementara

itu

berdasarkan

Rencana

Strategis

Dirjen

Vokasi

2020-2024,

maka

penyelenggaraan layanan Pendidikan Tinggi Vokasi yang diarahkan menuju PTNBH,
meliputi:
a. Peningkatan kompetensi dosen yang dapat mengoptimalkan potensi peserta didik melalui
kegiatan perkuliahan bersifat instructional effect (pengetahuan dan keterampilan) dan
murturant effect (nilai-nilai kemanusiaan) pada tingkat/level keahlian dan keterampilan
tertentu sesuai perkembangan industri, dengan cara: melaksanakan sertifikasi kompetensi;
b. Penguatan kualitas pelayanan Pendidikan tinggi vokasi yang responsif, adaptif tarhadap
perubahan arah dan perkembangan reformasi birokrasi, serta mampu menangkap peluang
kerjasama saling menguntungkan dengan DUDIKA dengan cara peningkatan kapasitas
manajerial pimpinan Pendidikan tinggi vokasi berbasis industri;
c. Penyediaan instruktur bermutu pada Pendidikan tinggi dengan keahlian tertentu mampu
menerapkan strategi pembelajaran langsung (direct instruction) secara proporsional sesuai
tuntutan kebutuhan DUDIKA, dengan cara: melaksanakan kegiatan peningkatan mutu
instruktur pada Pendidikan tinggi yang mengikuti pelatihan kompetensi industrialisai
sebanyak 300 orang sampai tahun 2024.
d. Dalam hal pemenuhan sumber daya dosen/instruktur dengan keahlian tertentu dan bersifat
khusus demi terwujudnya Pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar
industri, dapat dipenuhi melalui: mengakomodasi jumlah dosen dari praktisi profesional
yang memiliki keahlian khusus dengan memberikan status sebagai dosen ber-NIDK.
e. Pengembangan model Pendidikan tinggi berstandar industri, dengan cara: melibatkan
praktisi profesional industri dalam proses Pendidikan dan perkuliahan
f. Penyelarasan kurikulum Pendidikan tinggi vokasi yang adaptif dan mampu cepat
berimprovisasi dengan kecepatan pergerakan dunia industri sehingga mampu menghasilan
lulusan Pendidikan tinggi vokasi yang siap berkerja dengan level keterampilan tertentu
sesuai keahlian pada prodi yang dipersyaratkan oleh industri, dengan cara: mendorong
terlaksananya konsep link and macth.
g. Pengakuan atau pengesahan terhadap capaian pembelajaran yang disetarakan dengan
jumlah SKS dimulai dari level 3 KKNI (program D1) sampai level 9 KKNI (program
doktoral) yang diperoleh dari aktivitas formal/nonformal/dan informal, dan atau
pengalaman kerja, dengan cara: pengakuan dan pemberikan kredit RPL
h. Pengelolaan Pendidikan tinggi vokasi yang dapat menghadirkan industri dalam proses
penyelenggaraannya menuntuk adanya tata Kelola otonomi yang sesuai dan kondusif,
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dengan cara: melakukan pembinaan terhadap Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi menuju
PTNBH.
i. Memberikan keleluasaan Pendidikan tinggi vokasi dalam melakukan Kerjasama dengan
berbagai pihak terutama DUDIKA, sehingga mampu menghasilan lulusan yang siap
bekerja, dengan cara: mengadakan pembinaan terhadap perguruan tinggi vokasi menuju
BLU

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Politani Kupang
Berdasarkan arah kebijakan nasional dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yang telah diuraikan sebelumnya, maka Politani Negeri Kupang sebagai institusi Pendidikan
Tinggi Vokasi dibawah naungan Dirjen Vokasi, merumuskan arah kebijakan dan strategi
pengembangan 2020-2024 untuk menjadi landasan kerja. Arah kebijakan dan strategi ini
ditujukkan untuk memperkuat Link and Match antara Politani dengan DUDIKA dalam
penyelenggaraan tri darma pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, mandiri
dan berdaya saing.
Arah kebijakan dan strategi Politeknik Pertanian Negeri Kupang untuk kurun waktu
2020-2024 sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu lulusan pendidikan vokasi
Mutu lulusan sebagai salah satu arah kebijakan Politani Kupang perlu dijadikan tujuan
utama dari semua program penyelenggaraan pendidikan. Pembelajaran di Politani
Kupang diupayakan untuk menghasilkan SDM (mutu lulusan) professional yang dapat
memenuhi kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja lokal, nasional dan internasional.
Arah kebijakan ini diimplementasikan melalui strategi: a). pelibatan DUDIKA dalam
perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi proses belajar mengajar, b).
Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, dan c). Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana pendidikan.
2. Meningkatkan Penelitian yang berkualitas dan berstandar industri
Politani Kupang memiliki peluang pengembangan riset terapan pertanian di kawasan
semiringkai disebabkan kondisi karaktersitik wilayah yang spesifik serta pertumbuhan
dunia usaha bidang pertanian mulai berkembang, sehingga membutuhkan data dan
informasi ilmiah. Oleh karena itu diperlukan produk-produk penelitian yang berorientasi
pada pemecahan permasalahan aktual masyarakat. Arah kebijakan ini sejalan dengan
kebijakan Kemendikbud dalam hal peningkatan jumlah publikasi internasional, HAKI,
dan prototipe hasil-hasil riset dan pengembangannya. Strategi dalam implementasi
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kebijakan ini adalah peningkatan kemampuan inovasi dan produktifitas penelitian
terapan.
3. Meningkatkan Pengabdian yang berkualitas dan berstandar industri.
Pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud kepedulian Politani Kupang untuk ikut
serta dalam mendorong percepatan pembangunan pertanian dan kesejahteraan
masyarakat. Kegiatan pengabdian dikembangkan berdasarkan hasil-hasil riset melalui
penerapan teknologi tepat guna. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui desiminasi
hasil-hasil riset dan pengembangan desa binaan dengan pendekatan satu program studi
satu desa.
4. Meningkatnya mutu layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel;
Arah kebijakan Politani Negeri Kupang pada tatakelola institusi ditujukan untuk
penguatan citra institusi dalam memberikan pelayanan prima baik secara internal maupun
eksternal, serta meningkatkan efisiensi penyelenggaran tatakelola institusi.
Strategi yang digunakan adalah: a). pertanggungjawaban kinerja institusi atas
pengelolaan program dan anggaran yang transparan dan akuntabel sehingga memperoleh
nilai kinerja yang baik, b). menjalankan reformasi birokrasi menuju WBK/WBBM.

Dalam rangka menjawab arah kebijakan dan strategi diatas, maka gambaran umum
keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Program Strategis secara lengkap disajikan
pada Tabel 3.3.
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Tabel 3.3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program Strategis Politani Kupang Periode 2020-2024
Tujuan

1. Meningkatnya

Indikator Tujuan

Indikator Keberhasilan

1.1. Kualitas Lulusan

1.6.1. Lulusan mendapatkan
pekerjaan
1.6.2. Lulusan melanjutkan studi
1.6.3. Lulusan menjadi wiraswasta
1.6.4. Lulusan menghabiskan paling
sedikit 20 SKS diluar kampus
1.6.5. Lulusan meraih prestasi
1.2.1. Prodi melaksanakan kerjasama dengan mitra
1.2.2. Prodi melakukan pembelajaran kelas dengan metode
kasus atau berbasis projek
1.2.3. Prodi memiliki akreditasi
atau sertifikat internasional
2.1.1. Dosen melakukan tridarma di
kampus lain
2.1.2. Dosen berkualifikasi S3 dan
bersertifikat kompetensi
2.1.3. Keluaran penelitian dan
pengabdian pada masyarakat
yang mendapatkan rekognisi
internasional
3.1.1. Rata-rata SAKIP minimal BB
3.1.2. Rata-rata nilai kinerja
anggaran minimal 93,5

kualitas dan
kuantitas
penyelenggaraan
pendidikan dan
pengajaran
1.2. Kualitas
Kurikulum dan
Pembelajaran

2. Meningkatnya

2.1. Kualitas Dosen

penelitian dan
pengabdian pada
masyarakat yang
berkualitas dan
berstandar industri

3. Meningkatnya
kualitas tata kelola
kelembagaan yang
partisipatif,
responsif,
transparan dan
akuntabel.

3.1. Kualitas
Reformasi
Birokrasi
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Sasaran

1. Terwujudnya
pendidikan dan
pengajaran dalam
bidang pertanian
yang inovatif dan
berkualitas.

2. Tercapainya
penelitian yang
berkualitas dan
berstandar industri

3. Tercapainya
pengabdian yang
berkualitas dan
berstandar industri.

4. Terwujudnya
kualitas tata kelola
kelembagaan yang
partisipatif,
responsif,
transparan dan
akuntabel.

Indikator Sasaran

Program

1.1.1. Lulusan prodi bersertifikat 1. Pendidikan
kompetensi
tinggi vokasi
1.1.2. Prodi D3 dan D4 terakreditasi
yang berkualitas
1.1.3. Masa
tunggu
lulusan
dan berstandar
mendapatkan pekerjaan
industri.
1.1.4. mahasiswa yang berwirausaha
1.1.5. Mahasiswa berprestasi
1.1.6. Program kreativitas mahasiswa
2.1.1. Dosen yang terlibat dalam
penelitian
2.1.2. Dosen penyaji pada seminar
Internasional
2.1.3. Dosen penyaji pada seminar
nasional
2.1.4. Publikasi
nasional/internasional
2.1.5. Jurnal internal yang terindeks
2.1.6. Haki/Paten terdaftar
2.1.7. Produk unggulan/Inovasi
3.1.1. Kegiatan
pengabdian
masyarakat
3.1.2. Publikasi hasil pengabdian
terakreditasi
nasional
/internasional
4.1.1. Penilaian terhadap LAKIN
2. Dukungan
4.1.2. Akreditasi Institusi
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya.
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3.4 Kerangka Regulasi
Penatakelolaan institusi Politani Kupang selama ini dilandasi pada regulasi dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara spesifik, regulasi yang mengatur tatakelola
kelembagaan Politani Kupang adalah :
1. Peratuan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi RI, Nomor 31 Tahun 2015,
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 067/O/2003
Tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
Namun sejalan dengan perubahan regulasi dan kebijakan ditingkat Kementeriaan
Pendidikan dan Kebudayaan serta kebutuhan pengembangan institusi, maka secara umum
kerangka regulasi yang dibutuhkan sebagai acuan pelaksanaan tupoksi Politani Kupang untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategis periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4 Kebutuhan kerangka regulasi Politani Kupang periode 2020 - 2024
No
1

2

3

4

Acuan
Pelaksanaan
Tupoksi
Pengembangan
kelambagaan dan
tatakelola institusi
sesuai tugas
pokok dan fungsi
Upaya
mewujudkan
proses pendidikan
dan pengajaran
(terutama
pendidikan
vokasi) yang
bermutu

Sertifikasi
kompetensi
mahasiswa dan
regulasi surat
keterangan
pendamping
ijazah
Pelaksanaan
penelitian dan
pngeabdian yang
inovatif, bermutu

Kebutuhan Regulasi
1. Penetapan Statuta
Perubahan oleh
Menteri

Unit
penanggung
Jawab
Wadir II

1. Peraturan Direktur
tentang
Pelaksanaan
aktivitas akademik
di Politani

Wadir I

2. Keputusan Direktur
tentang Standar
Penjaminan Mutu
internal
Keputusan Direktur
tentang Pembentukan
LSP dan TUK

P4M

1. Keputusan Direktur
tentang Rencana
Induk Penelitian
dan Pengabdian
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Unit Terkait
Senat, Jurusan,
Prodi,
Laboratorium, Unit
Pelaksana Teknis,
P3M, P4M
Senat, Jurusan,
Prodi,
Laboratorium, Unit
Pelaksana Teknis,
P3M, P4M

Target
Penyelesaian
(Tahun)
2021

2022

2021

Wadir I &
Wadir IV

Jurusan, Program
Studi, LSP, TUK,
BAAK, subbagian
akademik

2022

Wadir I

Senat, Jurusan,
Prodi,
Laboratorium, Unit
Pelaksana Teknis,

2021
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dan berdaya guna

5

6

Peningkatan mutu
layanan publik
yang partisipatif,
transparan dan
akuntabel

Dukungan
pengembangan
Struktur
Organisasi dan
penataan
tatakelola

(RIP) yang
diperbaharui sesuai
perkembangan
IPTEK
2. Keputusan Direktur
tentang panduan
pelaksanaan
penelitian dan
pengabdian
1. Keputusan Direktur
tentang jenis dan
tarif layanan yang
berlaku di politani
2. Keputusan Direktur
tentang standar
opersional prosedur
(SOP) layanan
1. Peraturan-peraturan
Direktur terkait
tatakelola institusi

P3M, P4M

,P3M

Wadir II

Wadir II

Wadir II

2021

Bagian Umum dan
Keuangan, Subbag
Umum, Subbag
Akademik,
Laboratorium,
UPT, Klinik

2021

Bagian Umum dan
Keuangan,
Subbagian Hukum
dan Kepegawaian

2022

2021

3.5 Kerangka Kelembagaan
Struktur Organisasi Politani Kupang saat ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 31 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.1.
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BAGIAN
AKADEMIK,
KEMAHASISWAA
N DAN
PERENCANAAN

SUB BAG. AKAD.,
KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI

UNIT
PELAKSANA
TEKNIS

WADIR 3

JURUSAN

BAGIAN UMUM
DAN
KEUANGAN

SUB BAG.
KEUANGAN

WADIR 2

DEWAN
PERTIMBANGA
N

SUB BAG.
HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN

WADIR 1

SATUAN
PENGAWA
S
INTERNAL

SUB BAG.
UMUM

DIREKTUR

SUB BAG.
PERENCANAAN
DAN KERJASAMA

SENAT

PUSAT PENELITIAN
PUSAT
DAN PENGABDIAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT
PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN
MUTU

DOSEN DAN JABATAN
FUNGSIONAL LAINNYA

Gambar 3.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
RI Nomor 31 Tahun 2015
Tatalaksana pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
dikoordinir oleh Wakil Direktur Bidang Akademik (Wadir 1). Wadir 1 membawahi Bagian
Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan, Jurusan dan Program Studi, P3M dan P4M.
Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan bertugas mengurus administrasi
akademik mahasiswa mulai dari penerimaan mahasiswa baru, pelayanan Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM), KHS, pengolahan data mahasiswa internal dan Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi (PD Dikti), registrasi mahasiswa, ijasah dan transkrip nilai, beasiswa dan
administrasi kemahasiswaan lainnya dan merencanakan seluruh kegiatan dan kebutuhan
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penyelenggaraan pendidikan di Politani Kupang untuk setiap tahun anggaran.

Dalam

melaksanakan tugas administrasi akademik, Bagian Akademik, Kamahasiswaan dan
Perencanaan berkoordinasi dengan Jurusan dan Program Studi dalam hal keaktifan
mahasiswa, penggunaan ruangan untuk PBM, penentuan kalender akademik, evaluasi belajar
mahasiswa dan penyelenggaraan pendaftaran dan wisuda. Perencanaan akademik berkaitan
dengan seluruh kebutuhan pengembangan dan pendanaan institusi. Dalam melaksanakan
tugasnya, sub bagian perencanaan berkoordinasi dengan seluruh unit pelaksana tupoksi di
lingkungan Politani Kupang dalam hal pengususunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana
Kerja Anggaran (RKA), desiminasi hasil pembahasan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) kepada pengusul dan melakukan revisi bila diperlukan. Dalam bidang
kemahasiswaan, sub bagian akademik dan kemahasiswaan berkoordinasi dengan Wadir 3,
jurusan dan program studi dalam hal pelayanan beasiswa. Penyelenggaraan penelitian dan
penjaminan mutu dilaksanakan melalui koordinasi P3M dan P4M dengan dosen, Bagian
Umum dn Keuangan , jurusan dan program studi.
Penyelenggaraan perkantoran dan pelayanan publik/konsumen di koordinir oleh Wadir
2 yang membawahi Bagian Umum dan Keuangan dan mencakup Subbagian Umum,
Subbagian

Hukum dan kepegawaian dan Subbagian Keuangan. Subbagian Umum

bertanggungjawab mengurus pelayanan publik dalam hal surat-menyurat dan kearsipan,
pengelolaan dan pemberdayaan asset serta penataan sumberdaya manusia dan hubungan
kerjanya. Subbagian Keuangan mengurus pengelolaan keuangan institusi mulai dari pencairan
dana sampai dengan pertanggungjawaban secara administrasi. Sub Bagian Hukum dan
Kepegawaian berperan mengurus seluruh urusan kepegawaian di lingkungan Politani Kupang
mulai dari rekrutmen pegawai, penempatan dalam unit kerja, kepangkatan dan penjenjangan
karir staf. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian berkoordinasi
dengan seluruh pegawai di lingkungan Politani Kupang.
Pengembangan kepribadian, minat, bakat dan prestasi ekstra kurikuler mahasiswa,
ketertiban kehidupan berkampus dan kesejahteraan mahasiswa di koordinir oleh Wadir 3 yang
dalam melaksanakan tugasnya ini dibantu oleh Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan.
Dalam melaksanakan tugas ini Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan berkoordinasi
dengan mahasiswa, Jurusan dan Program Studi.
Sehubungan dengan aktivitas kerjasama yang secara resmi berada di bawah Wadir 1
terdiri dari aktivitas yang cukup luas termasuk di dalamnya untuk mengimplementasikan
kebijakan link and match antara Perguruan Tinggi dengan indunsti dan dunia kerja (IDUKA)
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maka saat ini aktivitas kerjasama ditambah dengan humas dan publikasi dikoordinir oleh
Wadir 4 yang dibentuk dengan pendanaan PNBP. Dalam aktivitasnya Wadir 4 dan dibantu
oleh Subbagian Perencanaan dan Kerjasama dan Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat
yang dibentuk oleh Direktur atas perintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam
melaksanakan tupoksinya Wadir 4 berkoordinasi dengan Jurusan, Program Studi, P3M, P4M,
UPT Teknologi Informatika dan Komunikasi dan unit-unit kerja lain yang berkompeten dalam
jenis kerjasama dan publikasi yang dibangun.
Jurusan sebagai unit manajerial PBM dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
program studi dan Laboratorium dan klinik sebagai unit pelaksana PBM. Jurusan berperan
melakukan manajemen PBM dalam hal administrasi dan penataan penggunaan asset,
pengembangan kelembagaan pelaksana dan pendukung PBM serta pengembangan SDM.
Jurusan berkoordinasi dengan Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Akademik,
Kemahasiswaan dan Perencanaan.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertanggungjawab pada prestasi kerja dan pencapaian
kerja unit. Dalam melaksanakan tupoksinya UPT berkoordinasi dengan seluruh unsur
pelaksana tupoksi Politani Kupang dan masyarakat.
Pengelolaan SDM di Politani Kupang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan
yang berlaku yaitu berdasarkan tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan dan keahlian
yang dimiliki. Jumlah SDM yang dimiliki sudah cukup memadai saat ini akan tetapi pada
tahun renstra berjalan akan terjadi purna tugas pegawai yang cukup banyak sehingga
dibutuhkan kebijakan institusi maupun kebijakan pemerintah dalam hal rekrutmen staf. Aspek
kualitas SDM saat ini cukup memadai dalam melaksanakan tupoksi masing-masing unit akan
tetapi perlu terus dikembangkan melalui studi lanjut, magang, pelatihan untuk meningkatkan
kualitas SDM sesuai tuntutan perkembangan pendidikan dan kebudayaan nasional.
Agar Struktur Organisasi ini dapat mendukung pencapaian sasaran strategis Politani
Kupang periode lima tahun kedepan maka perlu dilengkapi lagi dengan Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP) yang membawahi beberapa Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk melayani
pelaksanaan uji kompetensi pemberian sertifikat pendamping ijasah bagi lulusan, dan
kebutuhan uji kompetensi bagi masyarakat umum serta pengembangan program studi dan
jurusan baru. Struktur organisasi ini perlu dilengkapi juga dengan unit kerja Pusat Karir untuk
menghubungkan dunia usaha dan dunia industri dengan Politani Kupang dan alumni, unit
bimbingan dan konseling untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai
hambatan perkuliahan. Selain itu dalam bidang penyelenggaraan administrasi perkantoran dan
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pelayanan mahasiswa dibutuhkan perkembangan Sub Unit Kemahasiswaan dan Alumni di
bawah Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan melalui pemisahan dari Sub Unit
Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan mengingat pertumbuhan jumlah mahasiswa
yang cukup pesat dan beban kerja sub unit. Pembiayaan unit dapat dibebankan pada dana
masyarakat yang terkumpul melalui PNBP Politani Kupang, maupun dari APBN/BOPTN.
Selanjutnya berdasarkan Visi Presiden Republik Indonesia mengenai perlunya
dilakukan Reformasi Struktural melalui penyederhanaan birokrasi pada instansi pemerintahan
dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional maka akan dilakukan penyetaraan
seluruh jabatan struktural pada level eselon III dan IV ke jabatan fungsional dan mengikuti
kebijakan lanjutan pemerinta pusat tentang jabatan struktural. Sebagai konsekuensi dari
kebijakan penyederhanaan birokrasi di atas maka akan terjadi perubahan susunan organisasi
dan tata kerja yang pada akhirnya akan menyebabkan perubahan uraian tugas dan peta jabatan
pada Politani Negeri Kupang.

3.6 Tata Nilai
Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan tata nilai yang
merupakan dasar sekaligus pemberi arah dalam bersikap dan berprilaku pimpinan, sivitas
akademika dan tenaga kependidikan dalam nenjalankan tugas sehari-hari. Selain itu tata nilai
tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran semua unsur pemangku kepentingan dalam
usaha mewujudkan visi dan misi Politani Negeri Kupang. Politani Negeri Kupang
mengidentifikasi dan menetapkan nilai-nilai sebagai berikut:
1.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2.

Memiliki integritas, beretika, jujur, toleran, dan bersemangat kebangsaan,

3.

Menjunjung tinggi nilai dan norma universal

4.

Memiliki jiwa Pengabdian, dedikasi, komitmen, dan kepeloporan

5.

Kreativitas, inovasi, keunggulan, responsif, berwawasan nasional dan global

3.7. Reformasi Birokrasi
Salah satu pilar pembangunan nasional dalam upaya Indonesia unggul, berbudaya,
menguasai IPTEK, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah
pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter dan memiliki daya saing.
Kualitas SDM merupakan kata kunci peningkatan produktifitas dan daya saing angkatan kerja
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sehingga pembangunan Indonesia 2020-2024 dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas SDM
untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari fungsi
penyelenggaraan pendidikan yang perlu terus dikembangkan untuk menjawab potensi dan
kebutuhan pasar kerja yang dinamis.
Pendidikan vokasi mempunyai posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang
berkualitas sehingga pendidikan vokasi, baik pendidikan vokasi formal maupun nonformal
hendaknya dikelola dengan sebaik mungkin untuk memberikan kecakapan hidup dan
berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi,
media, dan teknologi kepada peserta didik sebelum memasuki dunia kerja. Untuk itu dalam
penyelenggaraan pendidikan vokasi, kurikulum seharusnya disusun sesuai kebutuhan pasar
kerja, Proses Belajar Mengajar (PBM) vokasi disesuaikan dengan kondisi pekerjaan di
lapangan kerja, dan memuat sistem nilai seperti seni dan etikan yang ada di didunia kerja.
Walaupun demikian perlu diakui bahwa hingga kini kualitas layanan belum sepenuhnya
didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang berkualitas dan
memadai, tenaga pendidik produktif dan berkualitas, kecukupan muatan magang dan praktik
kerja dalam kurikulum, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Selain itu,
pembelajaran juga belum mendorong penguasaan soft-skills pendukung kerja, seperti
penguasaan bahasa asing, serta kemampuan berpikir kritis, analisis, inovasi, kepemimpinan,
negosiasi, penguasaan teknologi digital, dan kerja tim. Selain itu, menempatkan peran serta
masyarakat (DUDI) pada hilir proses pendidikan telah cukup melemahkan artikulasi dan
koordinasi antara produsen dan pengguna tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya
penyerapan lulusan di bursa kerja.
Politeknik

Pertanian

Negeri

Kupang

(Politani

Kupang)

dalam

gerak

maju

penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang pertanian di Nusa Tenggara Timur terus berupaya
mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas, merata dan berkelanjutan, dengan
dukungan infrastruktur dan teknologi maju, serta mengoptimalkan peran serta pemangku
kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan tinggi
untuk peningkatan mutu pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi dan manajemen
kelembagaan. Saat ini lulusan Politani Kupang yang diserap di dunia usaha dan dunia industri
baru sebesar 44% dengan masa tunggu rata-rata 6 – 12 bulan dan lulusan yang belum bekerja
sebesar 22%. Ini mengindikasikan perlunya paradigma baru dalam pengelolaan fungsi Politani
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sebagai perguruan tinggi vokasi dan ukungan sarana dan prasarana praktikum yang memadai.
Berkaitan dengan kurikulum dan Proses Belajar Mengajar, kurang lebih 40% lulusan
menyarankan peningkatan kualitas cakupan materi, yang berarti bahwa pengembangan
Politani perlu disertai pengarahan relevansi kurikulum dengan dunia kerja.
Keterbukaan dan persaingan bebas yang ditandai dengan timbulnya keinginan seseorang
untuk dengan cepat merubah jenis pekerjaannya sesuai kebutuhan pasar kerja juga menuntut
Politani Kupang menerapkan mekanisme kampus merdeka yang memungkinkan peserta didik
mengembangkan diri secara lebih luas dan fleksibel. Selajutnya kecenderungan generasi muda
Indonesia untuk mengejarar kemajuan terknologi informasi perlu menjadi perhatian dalam
pelaksanaan kurikulum, baik melalui muatan kurikulum, muatan bahan ajar, fasilitas
pembelajaran (praktikum) dan komunikasi kelas (PBM).
Mengacu pada berbagai umpan balik dari pengguna lulusan maupun alumni tersebut dan
kecenderungan perubahan pasar kerja dan karakteristik lapangan kerja maka Politeknk
Pertanian Negeri Kupang pada kurun waktu hingga tahun 2024, akan berupaya merevitalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui pelibatan DUDI dalam perencanaan dan pelaksanaan
kurikulum, melakukan kerjasama dengan industri dalam hal pelatihan untuk pengembangan
kurikulum maupun magang mahasiswa, mengupayakan sarana dan prasarana termasuk jumlah
dan

kualitas

dari

(dosen/instruktur/teknisi)

fasilitas
termauk

praktikum,
tanaga

meningkatkan

administrasi

dan

kualitas

pendidik

pempinan

lembaga,

mengupayakan perbaikan akreditasi, melakukan pengembangan fleksibilitas kelembagaan
sehingga dapat melaksanakan tugas lebih baik, membuka LSP dan TUK, dan
mengembangkan status perguruan tinggi menjati PT BLU.
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BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja
Berdasarkan sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian
target Politeknik Pertanian Negeri Kupang periode 2020 – 2024, maka rumusan indikator
kinerja

kegiatan

dan

target

tahunan

sesuai

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

Kemendikbuddijabarkan sebagai berikut:
4.1.1 Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berkualitas dan
berstandar Industri.
Tabel 4.1. Indikator Kinerja Kegiatan per Tahun Sasaran Kegiatan 1
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

1. Jumlah Beasiswa bagi
mahasiswa
2. Jumlah Rekrutment
mahasiswa baru
3. Persentasi Kegiatan koektrakulikuler
4. Jumlah pembukaan Prodi
Baru
5. Jumlah pembukaan Jurusan
Baru
6. Jumlah Pembukaan
Program Magister Sain
Terapan
7. Jumlah kerja sama skala
regional/nasional/internasio
nal
8. Persentasi penerapan
Standar Penjaminan Mutu
Pembelajaran
9. Jumlah aktivitas
Kewirausahaan mahasiswa

TARGET

Beasiswa

2019
(Baseline)
200

2020
80

2021
80

2022
80

2023
80

2024
80

Nominal

Mahasiswa

1055

1100

1100

1100

1100

1100

Nominal

Kegiatan

60%

20%

65%

70%

75%

80%

Nominal

Prodi

1

1

1

0

0

1

Nominal

Jurusan

0

0

0

0

0

1

Nominal

MST

0

0

0

1

Dokumen

1

2

5

5

5

5

Nominal

Kegiatan

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Nominal

Orang

190

190

190

190

190

190

Nominal

SATUAN

0

0

KET.

Nominal

4.1.2. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi
Tabel 4.2. Indikator Kinerja Kegiatan per Tahun Sasaran Kegiatan 2
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

1. Persentase
Lulusan
D4/D3/D2 yang berhasil:
mendapatkan
pekerjaan;
melanjutkan studi; atau
menjadi wiraswasta
2. Persentase
Lulusan
D4/D3/D2
yang
menghabiskan
paling
sedikit 20 (dua puluh) sks
di luar kampus; atau meraih
prestasi paling rendah
tingkat nasional

TARGET

Persen

2019
(Baseline)
0

2020
8

2021
15

2022
30

2023
30

2024
45

Nominal

Persen

0

0

0

3

3

3

Nominal

SATUAN
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4.1.3 Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas Dosen Pendidikan Tinggi
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Kegiatan per Tahun Sasaran Kegiatan 3

Persen

2020
8

2021
7,51

2022
7,51

2023
7,51

2024
7,51

Persen

14,38

16,34

17

18

19

22

Komulat
if

Persen

0

17

17

18

19

22

Komulat
if

Persen

0

50

57

71

85

100

Komulat
if

Persen

0

2,74

4

4

5

5

Komulat
if

Persen

0

5

5

5

5

5

Komulat
if

Kurikulum

3

3

0

2

3

3

Nominal

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

Nominal

Akreditasi

0

1

3

1

1

0

Nominal

SATUAN

1. Persentase dosen yang

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

berkegiatan tridarma di
kampus lain, di QS100
berdasarkan bidang ilmu
(QS100
by
subject),
bekerja sebagai praktisi di
dunia
industri,
atau
membina mahasiswa yang
berhasil meraih prestasi
paling rendah tingkat
nasional dalam 5 (lima)
tahun terakhir.
Persentase dosen tetap
berkualifikasi
S3;
memiliki
sertifikat
kompetensi/profesi yang
diakui oleh industri dan
dunia industri atau dunia
kerja; atau berasal dari
kalangan
praktisi
porfesional, dunia industri,
atau dunia kerja
Jumlah keluaran penelitian
dan pengabdian kepada
masyarakat yang berhasil
mendapat
rekognisi
internasional
atau
diterapkan
oleh
masyarakat per jumlah
dosen
Persentase program studi
D4/D3/D2
yang
melaksanakan kerja sama
dengan mitra
Persentase program studi
D4/D3/D2
yang
menggunakan
metode
pembelajaran pemecahan
kasus (case method) atau
pembelajaran kelompok
berbasis projek (teambased project) sebagai
sebagian bobot evaluasi
Persentase program studi
D4/D3/D2 yang memiliki
akreditasi atau sertifikat
internasional yang diakui
pemerintah
Jumlah kurikulum yang
direksonstruksi berbasis
KKNI dan SKKNI
Jumlah Monev Internal
PBM
Jumlah Prodi baru yang di
akreditasi

TARGET

2019
(Baseline)
0

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
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Kegiatan

2020
17

2021
17

2022
17

2023
17

2024
17

Nominal

MbPs

36

100

100

100

100

100

Nominal

Dosen

35

0

0

14

14

14

Nominal

Dosen

148

0

0

8

0

0

Nominal

Dosen

145

2

8

0

0

0

Nominal

Pendanaan

4

4

4

4

4

4

Nominal

Pendanaan

6

6

6

6

6

6

Nominal

Pendanaan

1

1

1

2

2

2

Nominal

Pendanaan

325

161

50

50

50

50

Nominal

Pendanaan

0

5

5

5

5

5

SATUAN

10. Jumlah Pembinaan minat
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

dan bakat mahasiswa
Jumlah kapasitas internet
dan web hosting
Jumah
Dosen
yang
mengikuti pelatihan asesor
kompetensi
Jumlah
Dosen
yang
mengikuti
Pelatihan
Pekerti
Jumlah
Dosen
yang
mengikuti Pelatihan AA
Jumlah
dukungan
Penerbitan
Jurnal
Internasional
Jumlah
dukungan
Penerbitan Jurnal Nasional
Jumlah
dukungan
Pengusulan HAKI
Jumlah
dukungan
Penerbitan Bahan Ajar
Jumlah
dukungan
Pemakalah dalam Seminar
Nasional
Jumlah
dukungan
Pemakalah dalam Seminar
Internasional
Jumlah Seminar Ilmiah
Regional/Nasional/
Internasional
Jumlah Jurnal Ilmiah
penelitian
terakreditasi
Nasional yang dikelola
Jumlah Judul Penelitian
yang dibiayai PNBP
Jumlah Monev Hasil
Penelitian
Jumlah Akreditasi jurnal
pengabdian yang dikelola
Jumlah
Pengembangan
Hutan Pendidikan
Jumlah Desiminasi Karya
Inovatif
(Pengabdian
Prodi)

TARGET

2019
(Baseline)
17

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

KET.

Nominal
Pendanaan

0

5

5

5

5

5

Nominal

Kegiatan

1

1

1

2

2

2

Nominal

Jurnal

0

0

0

1

1

1

Kumulat
if

Judul

35

30

30

40

40

40

Nominal

Dokumen

1

1

1

1

1

1

Nominal

Kegiatan

0

0

0

1

1

1

Kegiatan

1

0

1

1

1

1

Kegiatan

13

14

15

15

15

16

Kumulat
if
Komulat
if
Nominal

4.1.4 Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya tatakelola kelembagaan yang berkualitas
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kegiatan per Tahun Sasaran Kegiatan 4
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

1.
2.

3.

Predikat SAKIP minimal
BB
Nilai kinerja anggaran
atas pelaksanaan RKAK/L minimal 93
Penerapan Reformasi
Birokrasi

TARGET

Predikat

2019
(Baseline)
BB

2020
BB

2021
BB

2022
BB

2023
BB

2024
BB

Nilai

93

93

93

93

93

93

Nominal

Kegiatan

1

1

1

1

1

1

Nominal

SATUAN
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INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Jumlah tenaga
kependidikan yang
mengikuti Diklat
Jumlah rekruitmen tenaga
pendidik
Jumlah rekruitmen tenaga
kependidikan
Jumlah Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Kampus
Jumlah Pemeliharaan
Sarana & Prasarana
Kampus
Jumlah Blue Print RPJP
Politani
Jumlah Sistem Informasi
Manajemen Unit
Jumlah Audit Internal
Secara Berkala
Jumlah Dokumen LAKIP
Jumlah Borang Evaluasi
Standar Kepuasan
Pelayanan Institusi
Jumlah Survei dan
evaluasi Kepuasan
pelayanan institusi
Rekonstruksi Dokumen
Mutu Akademik

TARGET

2019
(Baseline)
5

2020
5

2021
5

2022
5

2023
5

2024
5

Nominal

Dosen

8

5

5

5

5

5

Nominal

PLP/
Teknisi
Paket
Kegiatan

5

5

5

5

5

5

Nominal

1

1

1

1

1

1

Nominal

Paket
Kegiatan

1

1

1

1

1

1

Nominal

Dokumen

0

0

0

1

1

1

Sistem

2

2

1

1

1

1

Kumulat
if
Nominal

Paket

1

1

1

1

1

1

Nominal

Dokumen
Dokumen

1
0

1
0

1
1

1
1

1
1

1
1

Nominal
Nominal

Kegiatan

0

0

0

1

1

1

Nominal

Dokumen

0

0

1

0

0

1

Nominal

SATUAN

PLP/
Teknisi

KET.

4.2 Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan Politeknik Pertanian
Negeri Kupang tahun 2020 - 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yakni rupiah murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dituangkan ke dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi :
a. Uang kuliah tunggal (UKT) sebagai pengganti sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)
program diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV).
b. Dana Kerjasama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikoordinasikan oleh
P2M Politani Negeri Kupang meliputi hibah bersaing, fundamental dan sumber
pembiayaan lainnya.
c. Dana pemberdayaan dan komersialisasi aset melalui penyediaan jasa pendidikan,
kerjasama penggunaan aset dan jasa laboratorium.
Kebijakan penerimaan negara bukan pajak Politeknik Pertanian Kupang tahun 20202024, adalah sebagai berikut:
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1. Mengoptimalkan perolehan penerimaan dana masyarakat dengan tetap memperhatikan
bantuan/subsidi bagi mahasiswa terutama mahasiswa dengan tingkat ekonomi menengah
ke bawah.
2. Mengoptimalkan penerimaan Politani dari dana masyarakat lainnya melalui program
kerjasama.
3. Meningkatkan penerimaan dari satuan usaha (usaha komersial dan jasa di lingkungan
Politani).
4. Memperjuangkan penerimaan dana bantuan internasional.
5. Menjalin kerjasama dalam program pembangunan daerah.
Sedangkan kebijakan pengeluaran anggaran Politani Negeri Kupang Tahun 20202024, sebagai berikut:
1. Pengeluaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam
pelaksanaan indikator kinerja utama tiap tahun.
2. Pengeluaran untuk program-program pengembangan Politani yang menjadi prioritas
terutama investasi infrastruktur, fasilitas kampus.
3. Pengeluaran untuk kegiatan operasional penyelenggaraan program, manajemen institusi
dan kesejahteraan khususnya bagi dosen dan tenaga kependidikan.
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BAB V. PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Politani Negeri Kupang Tahun 2020-2024 merupakan
RPJM tahap pertama dari RPJP Politani Kupang Tahun 2020-2045 yang tertuang dalan
Statuta Politani Kupang, dan sekaligus sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) selama periode Renstra ini. Rencana
Strategis ini dijabarkan kedalam rencana operasional tahunan yang dilengkapi dengan
program, indikator kinerja (outcomes) dan indikator kegiatan (output) untuk memudahkan
pelaksanaannya Setiap unit kerja wajib menjadikan Renstra ini sebagai acuan dalam
pengembangan lima tahun ke depan. Dengan berpedoman pada Renstra ini, maka pengelolaan
dan pelaksanaan tupoksi institusi akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran,
serta lebih efisien dalam pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu
realisasinya.
Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini perlu dilakukan secara
berkala oleh pimpinan melalui instrumen yang tersedia dan dituangkan dalam Laporan
Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun sebai gambaran hasil
pengukuran indikator kinerja yang dicapai. Pengukuran tingkat capaian kinerja setiap tahun
dapat dijadikan dasar dalam perumusan Renstra peroide selanjutnya.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,
ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan
sinergitas seluruh pegawai di lingkungan Politani Kupang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra ini dengan
akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja institusi secara berkelanjutan untuk
mewujudkan ketercapaian visi dan misi yang diemban.
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