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POLITEKNIK NEGERI CILACAP

Menimbang

Mcngingat

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP
: a. bahwa schubungan dengan terbitnya Rencana

Strategis (RENSTRA) Kementeriaan Pendidikan dan
Kebudayaan (Kcmendikbud) maka perlu adanya
pcnycsuaian Rencana Strategis (RENSTRA) 2020,
2024 pada Politcknik Negeri Cilacap;

b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
pencabutan atas Surat Keputusan Nomor :

lO3lPL.43/HK.O2l2O2O tentang Penetapan
Rcncana Strategis (RENSTRA) 2O2O 2024 Politeknik
Negeri Cilacap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Dircktur Politeknik Cilacap
tentang Pcrubahan atas Surat Keputusan Nomor :

lO3lPL.43lHK.O2l2O2O tentang Penetapan
Rencana Strategis (RENSTRA) 2O2O 2024 Politeknik
Negcri Cilacap.

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistcm Pendidikan Nasional;

2. Undang- Undang Republik lndonesia Nomor 1

Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Pcraturan Pcmcrintah Rcpublik lndonesia Nomor 17

Tahun 20 l0 tcntang Pengelolaan dan
Prnl e[ nggaraan Pcnd idika n:

4. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2010 tentang Pcrubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik lndonesia Nomor 17 Tahun
2010 tcntang Pcngclolaan dan Penyelenggaraan
Pcndidikan;

5. Peraluran Mentcri Risct, Tcknoiogi, dan Pendidikan
Tinggi Rcpublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Statuta Politcknik Ncgeri Cilacap.
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TENTAN(i PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
(RENSI'RA) 2O2O 2024 POr,r'tOKNlK NEGtiRI CTLACAP

KESATU Memberlakukan Rencana Strategis (RENSTRA)

Politeknik Ncgeri Cilacap 2O2O-2024 yang mengacu
pada kcbijakan umum Politcknik Ncgeri Cilacap untuk
tahun 2O2O 2024 sebagaimana tcrlampir dalam
keputusan ini.
Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal
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LAMPIRAN
NOMOR

RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGf,RI CILACAP
202U2024

I. PENDAHULUAN

Perubahan arah pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia dimulai sejak tahun

2012 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor l2 Tahun 2012 tentang pendidikan

tinggi. Beberapa ketentuan dan pokok isi pada Undang-undang tersebut sangat

mempengaruhi arah pengembangan perguruan tinggi di Indonesia, didalamnya termasuk

Politeknik Negeri Cilacap. Berdasarkan Peraturan Mcnteri Riset, Teknologi, dan

Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Statuta Politeknik

Negeri Cilacap (PNC) bahwa PNC merupakan p€rguruan tinggi yang menyelenggarakan

program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dar/atau teknologi

dan jika memenuhi syardt PNC dapat mcnyelsnggarakan pendidikan profesi dengan

berasaskan pada 3 (tiga) pilar berjajar yang terdapat pada logo PNC dengan memiliki

makna profesionalisme; kesuksesan; dan kejayaan.

Polireknik Negeri Cilacap dalam proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan

Tinggi memerlukan suatu panduan yang memuat berbagai arahan dan capaian yang

dibul:tikan dengan adanya suatu indikator tolak ukur keberhasilan yang tertulis dalam

suatu rencana strategis (RENSTRA ) yang berdasarkan peda kebenaran ilmiah, penalaran;

kejujuanl keadailan; manfaat; kebajikant tanggungjawab, kebhinekaan; ketedangkauan;

dan berkelanjutan.

2. LATAR BELA(ANG PEMIKIRAN

Politeknik Negeri Cilacap sedang dalam masa transisi menuju kampus politeknik

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah menjadi

perguruan tinggi yang sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2014, Politeknik Negeri

Cilacap menjadi salah satu perguruan tinggi vokasinegeridi wilayah Jawa Tengah setelah

Polteknik Negeri Semarang dan Politeknik Maritim Negeri lndonesia. Berdasarkan pada

Statuta Politeknik Negeri Cilacap Tahun 2017, maka Politeknik Negeri Cilacap harus
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menyusun langkahlangkah dan rencana strategis untuk menjadikan Politeknik Negeri

Cilacap sebagai pelopor dalam mengembangkan intelektual bangsa; berkontribusi dalam

menjadikan kehidupan lndonesia yang lebih baik dalam bidang ilmu pengetahuan,

teknologi, dan lingkungan dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan dan tantangan

globalisasi. Politeknik Negeri Cilacap diharapkan menjadi tempat yang kondusif untuk

belajar dan bekeda, serta dikelola dengan dengan manajemen organisasi yang

menerapkah secara tepat prinsipprinsip tata kelola yang baik.

RENSTRA Politeknik Negeri Cilacap disusun mengacu pada Statuta politeknik

Negeri Cilacap dengan memperhatikan tantangan globalisasi sesuai sasaran jangka

panjang Politeknik Negeri Cilacap menjadi politkenik negeri yang mampu bersaing

ditingkat nasional maupun intemasional. Berdasarkan hal tersebut, maka RENSTRA

Politeknik Negeri Cilacap Tah]Jn 2020-2024 yang mencakup semua bagian didalamnya

akan difokuskan pada:

a) Konsolidasi intemal untuk menguatkan tata kelola dan lntegrasi politeknik Negeri

Cilacap;

b) Pemberdayaan kelompok bidang keablian dan research gm ap untuk menghasilkan

lulusan dan produk intelektual unggul yang berkontribusi pada kesejahteuan umat

manusial

c) Penguatan keda sama;

d) Pemantapan program p€ndidikan vokasi s€panjang hayat.

3. LANDASAN EUKUM

RENSTRA Politeknik Negeri Cilacap 2020-2024 ini disusun mengacu kepada

peraturan perundang-undangan sgbagai beril-ut:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 17 Tahun 2007 tertang: Rencana

pembangunan jangka panjang nasional;

b) Undang-Undang Negara Republik lndonesia Nomor lg Tahun 2002 tentang Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan penerapan lptek pasal l g dan pasal 2l;
c) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan

Tinggi;

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;



e) Peraturan Mente Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

2015 tentang Slandar Nasional Pendidikan Tinggi;

0 Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia

Nomor 07 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik negeri Cilacap;

g) lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan

Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek;

h) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045g

i) Peraturan Menteri Keuangan RI No 26 tahun 2016 tentang Keuangan Penelitian;

i) Rencana Stmtegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024;

k) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan vokasi Tah|Jn2o20 2024',

4. Pf,RMASALATIAN STRATEGIS

Berdasarkan analisis kondisi intemal Politeknik Negeri Cilacap, maka dapat

diketahui beberapa permalasahan strategis sebagai berikut:

Visi. Nlisi. Tui n. dan Sasaran

Pemahaman yang baik dari seluruh personel Politeknik Negeri Cilacap baik

personel pusat, bagian, jurusan, maupun unit terkait visi, misi, tujuan, dan sasaran PNC

akan mendukung efektivitas dan efisiensi pengembangan politeknik. Penguatan

pemahaman personel politeknik masih harus terus dilakukan mengingat visi, misi, tujuan.

dan sasaran yang dimiliki PNC merupakan rujukan utama yang harus diikuti oleh seluruh

personel dalam proses pengembangan kampus. Peningkatan daya saing institusi dan

jurusan sebagai pendorong terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut j uga harus

disosialisasikan secara berkesinambungan. Perapihan pendokumentasian visi. misi dan

roadmap yang jelas dari institusi dan jurusan akan sangat membanlu peningkatan daya

saing tersebut.

Tata Pamons. Tata Kelola dan Keriasama

Sistem tata pemong (input, proses, output dan outcome) yang ada di Politeknik

Cilacap harus terus disosialisasikan, dilaksanakan, dipanrau dan dievaluasi dengao

peraturan dan prosedur yang jelas. Prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung

jawab dan adil sudah selayaknya menjadi fokus utama yang tercermin dalam sistem tata



parnong. Sistem tata pamong PNC sudah disusun mengikuti asas kredibel, transparan,

akuntabel, bertanggung jawab dan adil, tetapi p€rlu mengalami penguatan agar dapat

sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Semua personel dalam OTK

mempunyai tugas dan kewajiban yang dituangkan dalam Rincian Tugas dan Uraian

Jabatan secara konsisten dan bertanggung jawab. Pendokumentasian tata laksana

monitoring dan evaluasi terhadap Rincian Tugas dan Uraian Jabatan tersebut perlu

dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Pada sellor TIK, sistem informasi untuk akademik

dan kepegawaian telah tersedia. Hanya saja keberadaannya belum dimanfaatkan secara

optimal. Website PNC sudah ada dan dapat diakses, hanya saja kelengkapan informasi

maupun sub domain untuk unit terkait belum terisi dan dikelola secara baik. PBsarana

akses intemet sudah tersedia, hanya sajabelum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal

untuk sistem pengadministrasian yang mampu telusur dengan baik.

Berdasarkan sisi p€ngembangan jurusan, kekhasan jurusan yang menjadi

unggulan PNC perlu diadakan, khususnya yang sesuai dengan budaya lokal. Kualitas

jurusan terutama b€berapa jurusan yang belum terakreditasi perlu mengalami pe6aikan

dan penguatan mutu intemalnya. Penguatan mutu juusan teGebut perlu didukung dengan

peningkatan akeditasi plodi yang ada dibawahnya. Peningkatan akreditasi jurusan dan

prodi tersebut dapat mendukung PNC agar dapat terakreditasi secara institusional melalui

APT. Penjaminar mutu PNC telah dilaksanakan, dikelola dan dikordinir oleh P4MP.

Pela.ksanaan, pengelolaan, dan kordinasi p€njaminan mutu tersebut perlu diselaraskan

dengan kelengkapan dokumen dan pendokumentasian data secara digital.

Berdasarkan sisi kerjasama, PNC sudah melakukan kerjasama dengan beberapa

industri dan institusi pemerintah. Kerjasama tersebut masih memerlukan perbaikan dan

p€nyempumaan aturan, serta perlu diadakannya kedasama bidang penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat yang bekerjasama dengan industri

\lahasis\ra dan -{lumni

Mahasiswa dan alumni merupakan p€milik almamater Politeknik Negeri Cilacap.

Mahasiswa PNC berasal dari daerah satu regional maupun dari luar regional. Penguatan

dan efektivitas promosi perlu ditingkatkan mengingat masih rendahnya jumlah

mahasiswa yang berasal dari luar regional cilacap. Penguatan dan efellivitas promosi



tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat eksistensi PNC sehingga dapat dikenal

dengan baik di luar regional cilacap. Jumlah mahasiswa dan alumni mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah mahasiswa tersebut harusnya dapat

diikuti dengan bertambahnya prestasi mahasiswa dalam kancah nasional, sehingga

penguatan sisi akademis maupun non-akademis mahasiswa masih harus dilakukan.

Proses pembibitan dan pembinaan mahasiswa di PNC harus dilaksanakan dengan baik.

Alumni PNC tersebar di berbagai daerah di lndon€sia dengan bidang pekerjaan

dan usaha yang bervariasi. Diterimanya lulusan PNC di industri menunjukkan bahwa

lulusan PNC mampu bersaing dan berkarya. Pengukuran tentang kepuasan industri

sebagai pengguna lulusan, maupun tingkat kesesuaian pengetahuan dan ketrampilan

lulusan di industri penting untuk dilakukan dengan baik dan konsisten. Sistem pelacakan

lulrsan (lrucer study) harus direncanakan, diimplementasikan dan dievaluasi secara baik

dan lerstruttur.

Sumber Dava Manusia

Peningkatan keunggulan kompetitif Politeknik Negeri Cilacap ditentukan oleh

daya dukung sumber daya manusia yang ada. Pengembangsn kompetensi dan penataan

sumber daya manusia yang ada selayaknya dilaksanakan dengan se-efisien mungkin.

Beberapa kebijakan dan peraturan kerja yang ada p6da Politeknik Negeri Cilacap masih

terkendala dalam realisasinya. Pengambilan keputusan yang konsisten terkait

pengembangan dan efeLtifias SDM harus menjadi pcrhatian petting stukehokler agar

tidak menyebabkan kendala tersendiri bagi kondusivitas Politeknik Negeri Cilacap.

Beberapa langkah strategis yang sudah dilakukan oleh kampus Poiliteknik Nege.i

Cilacap dalam menjalankan proses untuk memperoleh dana secam keseluruhan. Namun

hal tersebut belum maksimal dalam mendapatkan dana untuk memenuhi seluruh kegiatan

di Politeknik Negeri Cilacap. Ketersediaan Sarana dan Prasarana sebagai penunjangan

suatu proses kegiatan di kampus Politeknik Negeri Cilacap juga masih belum optimal.

Hal tersebut seperti masih terbatasnya nrangan kegiatan belajar maupun praktik dan

tefuatasnya ruang pelayanan administrasi dan ruang kerja dosen.

Keuangan dan Sarana Prasarana



Kuantitas dan kualitas sarana praktikum masih kurang dan koleksi buku di

perpustakaan belum Lengkap. Hal lain berupa sistem pembayaran online belum

terintegrasi dengan sistem akademik dan belum optimalnya penataan sarara dan

prasarana praktikum serta fasilitas mitigasi bencana. Belum lengkapnya fasilitas

pendukung pembinaan kegiatan minat, bakat olahraga mahasiswa dan terbatasnya areal

parker di kampus PNC. Belum banyak fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas

dan belum tersedianya aula yang repr€sentatif karena terbatasnya daya tampung aula.

Belum tersedianya cafetaria/kantin yang representative dan belum adanya skema yang

baku untuk pembagian / proporsi keuangan

Prndidikan

Sebagai lembaga pendidikan, keberhasilan Politekrik Negeri Cilacap

diindikasikan dengan kesuksesan p€laksanaan pendidikannya. Kualitas pelaksanaan

pendidikan, keterbaruan pengajaran dan sarana, p€rsentase mahasiswa baik yang

mengundurkan diri maupun DO, serta ketgpatan waktu lulusan menjadi indikator penentu

keberhasilan pendidikan di Politeknik Negeri Cilacap. Keterbatasan fasilitas

pembelajaran dan penunjang pembelajaran dan sistem p€laksanaan pendidikan menjadi

poin p€nting pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Politeknik Negeri

Cilacap.

Petrelitian

Budaya penelitian bagi dosen di Politeknik Negeri Cilacap merupakan salah satu

kewajiban dalam melaksanakan Tri Dharma setiap tahunnya. Sistem pengarsipan

dokumentasi penelitian yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di wilayah

Cilacap harus di optimalkan sebagai tolok ukur pengembangan lanjutan. Kualitas

penulisan proposal penelitian dosen PNC harus terus ditingkatkan agar dapat memenuhi

standar penilaian reviewer, serta kolaborasi penelitian yang dilakukan oleh dosen antar

prodi dan multidisiplin ilmu harus dimaksimalkan. Dana penelitian intemal dosen yang

dimiliki PNC masih terbilang rendah, sehingga persentase penelitian yang dilakukan oleh

dosen belum dapat maksimal. Optimalisasi lerkait sosialisasi informasi terkait penelitian

bagi dosen dan sosialisasi penulisan dokumen pengajuan paten dan HAKI sebagai luaran

penelitian bagi dosen masih harus dilaksanakan secara masifoleh PNC.



Pengabdian Keoada Masvarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk Tri Dharma yang

dilakukan dosen PNC urtuk mengamalkan keilmuannya dalam menghadapi

permasalahan yang te{adi dimasyarakat. Rasio judul pengabdian terhadap jumlah dosen

PNC perlu ditingkatkan. Rendahnya jumlah pengajuan p€ngabdian kef,ada masyarakat

berimbas terhadap menurunnya dana intemal dadatau ekstemal bagi kegiatan pengabdian

masyarakat yarg tersedia- Persaingan hibah pengabdian kepada masyarakat dengan

peneliti di luar PNC yang semakin ketat danjuga reviewer pengabdian kepada masyarakal

memiliki standar penilaian yang semakin tinggi mengakibatkan semakin sulitnya

prosedur pelaporan pertanggungiawaban kegiatan dan hasil pengabdian kepada

masyarakat. Maka pendampingan bagi dose[ terkait pergajuan, monitoring, dan evaluasi

pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan oleh intemal PNC.

Lu.ran Tri Dharma

Kewajiban dosen dalam melaksanakan 'l ri Dharma juga perlu suatu luaran dari

kegiatan tersebut, hal ini untuk mengetahui keberhasilan atau ketercapaian target dari

kegiatan Tri Dharma yang dibultikan dengan adanya indikator luaran Tri Dharma.

Sekarang ini ada beberapa luaran Tri Dharma yang belum mecapai target di PNC seperti

masih adanya unit kegiatan mahasiswa yang belum optimal dalam pengembangan dan

peningkatan mahasiswa berpotensi dan belum banyaknya kegiatan pelatihar tambahan

dari kampus urrtuk peningkatan skill dan kompetensi mahasiswa. Rata-rata Persentase

mahasiswa tidak menuntaskan pembelajaran masih sekitar 8,95% selama 4 tahun terakhir

dan belum optimalnya informasi pusat karir pada website PNC.

Hal lain berupa belum banyaknyajumlah sitasi penelitian dosen PNC dan belum

optimahya rasio jumlah artikel ilmiah tingkat nasional dan atau intemasional dengan

jumlah dosen PNC. Masih ada beberapa yang belum optimal dari msio Jumlah HAKI dan

atau paten dan rasio jumlah buku tekvajar/ilmiah yang dihasilkan, serta msio jumlah

pemakalah pada seminar regional dan atau nasional dan atau intemasional dengan jumlah

dosen PNC.



5. V$I POLITEKNIK NEGERI CILACAP

Visi Politeknik Negeri Cilacap yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dan

berkontribusi bagi masyarakat.

6. MISI POLITEKNIK NEGERI CILACAP

Misi Politeknik Negeri Cilacap:

a) Menyelenggarakan Pendididikan Vokasi berbasis teknologi yang bermutu,

bermoral dan berkeadilan sosial:

b) Menyelengga.akan penelitian dasar dan/atau terapan, serta menyebarluaskan hasil

p€nelitian;

c) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian unluk membantu meningkatkan taraf hidup

masyarakaq dan

d) Membentuk jiwa kewirausahaan berbasis l€knologi (technofeneu$hip).

7. TUJUAN POLITEKNII( NEGf,RI CILACAP

Tujuan Politeknik Negeri Cilacap:

a) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang teknologi sesuai dengan standar

nasional pendidikan tinggi;

b) Menghasilkan p€neiitan yang dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat:

c) Menghasilkan kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat;

dan

d) Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan.

8. SASARAN STRATEGIS

Penyusunan sasaran strategis dilakukan berdasarkan Visi Politeknik,

pertimbangan terhadap sumber daya dan insfrastrultur, serta tantangan masa depan

Politeknik Negeri Cilacap. S€lama kurun waktu lima lahun ke depan (2020-2024)

diharapkan Politeknik Negeri Cilacap dapat memenuhi sasaran strategis berikut:

a) Meningkatnya akeditasi yang didapatkan dari lembaga akeditasi nasional;

b) Meningkatnya budaya riset dan kualitas riset, serta pengabdian kepada masyarakat;

c) Meningkatnya daya saing lulusaq dan

d) Meningkatnya kualitas pendidikan, pengajaran dan pembelajaran PNC.



9. S'TRA'I'EGI DASAR

Strategi dasar pengembangan Politeknik Negeri Cilacap dalam jangka waktu

2020-2024 dengan memperhatikan arah pengembangan PNC, dirumuskan sebagai

berikut:

a) Melakukan konsolidasi intemal melalui penyusunan roadmap pengembangan untuk

setiap Juusar/prodi dan unit lain yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk renaana

op€rasi (renop) tahunan

b) Melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan secara berkelanjutan, serta

pemanlauan konsislensi implementasinya

c) Memberdayakan kelompok bidang keahlian yg terdapat dalam jurusan atau pro$am

studi dalam proses pcnjaminan mutu dan kurikulum, penelitian dan pengaMian

kepada masyarakat

d) Memberdayakan tenaga kep€ndidikan dan pranata laboralorium pendidikan (PLP)

dalam proses peningkatan proses pembelajaran dan pendidikan

e) Memfasilitasi terlaksananya kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia lndustri

(DUDI) dalam upaya berkontribusi bagi kesejahteraan umat manusia

IO. STRA,TEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian Politeknik Negeri Cilacap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

(2020-2024) dilakukan berdasarkan dua tahapan:

a) Tahap pertama 2020-2022 r]].erurakan tahap konsolidasi dan peningkatan sarana dan

prasarana, p€nguatan penjaminan mutu intemal, pemberdayaan kelompok bidang

keahlian, pernbenahan dan peningkatan proses pembelajaran, dan peningkatan kerja

sama di bidang pendidikan

b) Tahap kedua 2023-2024 merupakan tahap pengembangan institusi dalam rangka

peningkatan pendapatan, perbaikan statuta dan tata kelola untuk mempersiapkan

insitusi agar mampu menghadapi tantangan jaman, peningkatan kerja sama dengan

dunia industry



I I. INDTKATOR KINERJA UTAI{A

Pada RENSTRA ini telah diidentifikasi indikator kinerja utama di setiap sasaran

stmtegis, guna merealisasikan setiap target pencapaian pada pertengahan dan pada akhir

rentang masa RENSTRA. Sehingga kemungkinan penyimpangan dari tujuan dan sasaran

stntegis akan dapat ditengarai sedini mungkin.

I

Mcningkatnya
akredirasi yang

didapatkan dari

lembaga akreditasi

nasional

Rata-rata nilai akreditasi
prodi oleh lembaga

akreditasi nasional

2.43 2.7 | 3.00

Jumlah alokasi anggaran

dana riset dan pengabdian

masyarakat per tahun

Rp
1.931.550.825

Rp.

2.124 .705 .908
Rp.

2 337 176 499
2.

Meningkatnya budaya

riset dan kualitas riset.

serta pengaMian
kepada masyarakat

Jumlah publikasi ilmiah
padajumd
nasional/intemasional

16 25 35

l Meningkatnya daya

saing lulusan

Tingkat kepuasan pengguna

terhadap kinerja lulusan

PNC
N/A 3 dan skala 4 3 dari skala 4

Persentase prodi yang

memiliki dokumen
kurikulum lengkap

0 4596 55yo

Persentase prodi

menerapkan blended
leaming

280/" 57% 85%4

Meningkatnya kualitas
pendidikan, pengajaran

dan pembelajaran PNC

Jumlah mata kuliah yang

letkait derjlgnr. t e qc h ing

factory
N/A

12. PROGR{M DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Prosrsm Pemrntrpro Visi. Mi!i. Tuiuatr. dan S$sran

l. Pengoptimalan pemanfaatan sarana dan prasarana serta optimalisasi kinela SDM

dalam mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk

mengembangkan I PTEKS dan penelitian.

No Sasaran StrateSis lndikator Kirerja Utama
Base Line

(2020)
Capaian

2022 | 2024



2. Penyusunan visi dan misijurusar/ prodi.

3. Penyusunan RENOP institusi

4. Penyusunan RENSTRA dan RENOP j urusar/ prodi.

5. Penyusunan aturan monitoring dan evaluasi RENSTRA dan RENOP

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi F,€ncapaian RENSTRA dan RENOP

7. Penguatan perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas serta menjamin akuntabilitas institusi.

8. Penyediaan sarana dan pra-sarana yang memenuhi standar kualitas unggul

9. Pengembangan kapobilitas organisasi dan tata kerja (OTK) untuk meningkatkan

komitmen dalam mcnjamin keunggulan institusi

Prosram Penpuatan Tata Pamonc dan 'fat{ Kelola

l. Digitalisasi sistem arsip/ dokumen masing-masing pusat, bagian, jurusan, dan unrt

2. Penguatan SPM melalui Pembentukan Cugus Kendali Mutu di tiap pusat, bagran,
jurasan dan unit.

3. Pembuatan sub domain SPMI di website PNC.

4. Pengoptimalan peta bisnis proses di PNC.

5. Pembuatan SOP berbasis digital seluruh pusat, bagian, jurusan dan unit di PNC.

6. revitalisasi sistem informasi akademik dan sistem informasi kepegawaian.

7. Peningkatan keda sama dalam area penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dengan industri.

8- Pengukuran tingkat kepuasan dosen dan tendik.

Prosram Pensuatan Mahasiswa dan Lulusan

1. Peningkatan kegiatan promosi.

2. Pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa dan lulusan.

3. Pembuatan SOP p€nelusuran lulusan dan pengukuran kepuasan pengguna lulusan.

4. Penelusuran lulusan (tracer rlucly)

5. Pengukuran lingkat kepuasan pengguna lulusan

6. Seleksi bibit dan pembinaan calon mahasiswa menggunakan jalur prestasi.

7. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi jalur akademik dan non akademik.



8. Penguatan ikatan alumni PNC masing-masing j urusan

9. Penguatan tata pamong dan tata kelola LSP.

10. Optimalisasi CDC.

Prosram atan Sumber Da Nlanusra

1. Penawaran peningkatan pendidikan dosen berorientasi pada pengembangan

penelitian dan ipteks

2. Menerapkan dan mengembangkan kemampuan dosen yang menjamin terjadinya

pembaruan yang bijak dan berkelanjutan

3. Peningkatan kualitas kepakaran dosen dan ptofesionalitas tenaga kependidikan

4. Penguatan daya saing dan kinerja dosen dan tenaga kependidikan

5. Penawaran penghargaan prestasi kepada dosen dan karyawan ASN alaupun Non-ASN

Program Penguatan Xeua . Sarana dan Prasarana

1. Pembaruan sarana pendukung kegiatan belajar teori dan praktik untuk mendukung

mahasiswa dan dosen sesuai dengan perkembangan industri 4.0

2. Penambahan sarana LSP sesuai standar yang ditentukan BSNP

3. Penguatan trata kelola keuangan Politeknik yang efisien, efektif, transparan dan

akuntabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku

4. Pembangunan gedung kuliah bersama, fasilitas layanan administrasi' ruang keia

dosen, penambahan sarana pendukung praktikum, fasilitas penunjang kegiatan

kemahasiswaan, fasilitas penunjang disabilitas, gedung/aula, area parkir dengan

memanfaatkan lahan yang tersedia dengan bantuan dana hibah6antuan dari

pemerintah maupun CSR dari p€rusahaan

5. Penyusunan sistem mitigasi b€ncana

6. Penguatan perolehan dana non PNBP untuk menunjang kegiatan akademik dan non

akademik

7. Optimalisasi serta pembaruan fasilitas yang tersedia untuk menghasikan lulusan yang

berkompeten sesuai kebutuhan industry

8. Pengadaan fasilitas/sarana pendukung untuk sistem mitigasi bencana

9. Optimalisasi perawatan seluruh fasilitas penunjang kegiatan akademik dan non

akademik.



Prosram Penguatan Pcndidikan

1. Peningkatan kerja sama dengan perusahaan BUMN dan industri menengah atas di

bidang pendidikan

2. Pengadaan produk unggulan hasil pendidikan yang disesuaikan dengan kehutuhan

daemh dan instansi/perusahaan disekitar Cilacap

3. Pengadaan Eogram sertifikasi yang menyesuaikan kebutuhan revolusi industry

4. Penyesuaian program perkuliahan berbasis industri dengan kudkulum 3-2-1

5. Pengadaan website pembelajaran terintegrasi

6. Pemantap@n pemahaman dan pelaksanaan kurikulum bagi dosen

1. Peningkatan kolaborasi dan k€mitraan dibidang riset dan atau pengembangan riset

dalam iklim akademik yang dinamis ranpa batas

2. Peningkatan iumlah p€nelitian dari dana intemal

3. Pengembangan dan peningkatan jurnlah SDM berprestasi diberbagai tingkatan dan

berkeadilan

4. Peningkatan pendanaan riset untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ris€t dasar

maupun terapan

5. Peningkatan kemampuan dosen dalam menuliskan proposal penelitian

6. Pemantapan pelakanaan riset sesuai dengan road map periode 2019-2024 yary

difoksukan pada bidang unggulan yang bersifat unik dan mulitidisiplin serta

mutakhir

7. Pemantapan kebijakan pengolahan dan pengelolaan hasil riset kolaborasi dan

kemitraan secara sinergi dan berkelanjutan

8. Pemberdayaan jejaring guru besar dan atau kepakann dosen yang ada untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dasar maupun terapan

Program Petrgurtsn Pergbadiatr KeDada Masvarakat

l. Penguatan kolaborasi dan kemiraan dibidang pengabdian masyarakat dan atau

pengembangan pengabdian masyarakat dalam iklim akademik yang dinamis tanpa

batas

2. Peningkatan jumlah pengabdian masyaakat dari dana intemal

Program Penauatan Penelitian



3. Peningkatan j enis kolaborasi dan kerjasama stakeholder PNC dibidang pengabdian

masyarakat dengan p€merintah daerah maupun indusfi

4. Peningkatan pendanaan pengaMian masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas skema program pengabdian masyarakat

5. Pemantapan pelakanaan pengabdian masyarakat sesuai dengan road map periode

2019-2024 yary difoksukan pada bidang unggulan yang bersifat unik dan

mulitidisiplin seta mutakhir

6. Peningkatan kemampuan dosen dalam menuliskan proposal pengabdian masyarakat

7. Pemantapan kebijakan pengolahan dan pengelolaan hasil pengabdian masyarakat

yang berkolaborasi dan kemitraan secara sinergi dan berkelanjutan

8. Pemberdayaan jejaring guru besar dan atau kepakaran dosen yang ada untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas pengaMian masyarakat

Program Penguatan Luaran'l ri Dharma

I . Peningkatan publikasi artikel ilmiah nasional / intemasional terindeks

2. Peningkatan prioritas kegiatan untuk p€ngembangan kemampuan kompeiensi dosen

dan atau mahasiswa

3. Pengembangan polensi dosen dan mahasiswa yang tidak terbatas

4. Peningkatanjumlah sitasi penelitian dosen PNC

5. Peningkatan jumlah artikel Ilmiah tingkat nasional dan atau intemasional

6. Peningkatan jumlah HAKI dai/alau paten

7. Peningkatan jumlah buku teks/ ajarl ilmiah yang dihasilkan dosen PNC

8. Peningkatanjumlah pemakalah pada seminar regional dan atau nasional dan atau

intemasional

9. Peningkatan dan m€ndukung unit kegiatan dosen dan/atau mahasiswa yang

berpotensi berkembang



KEPUTUSAN DIREKTT]R POLITEKNIK NEGERI CILACAP
oW tpL43t HK.o2i2o2t

PROGR{M, SASARAN, INDIKATOR KINERIA

Prosram Pemantapan Visi. Misi. Tuiuan. dan Sasaran

LAMPIRA\ I
NOMOR

50% 54.79yo 61.64%2876% 38.35%Persentase dosen tersertifi kasi

30o/o 459/o 509/o 60yo
Presentase tenaga kependidikan

tersertifikasi
0

Peningkatan kualitas dan

profesional dosen dan tenaga

kependidikan di PNC

I

I I I0 I
Jumlah sosialisasi statuta, OTK dan

RF]NSTRA

0 I I 1 l
Jumlah unit yang memiliki RENSTRA
(Roadmap per unit)

2
Penguatan pemahaman terhadap

\TTTS

I I0 I

Jumlah Rencana Anggaran Biaya
(RAB) pgngadaan sarana dan

prasarana per unit

Penyediaan sarana-prasarana

dan infrastruktur teknologi yang

memenuhi standar kualitas

unggul

1 I0 I l
Jumlah pendampingan dan evaluasi

alokasi dana pengembangan PNC

serta sumber daya manusia per tahun
I

Penguatan pengelolaan

keuangan untuk mendukung

praktek tata kelola yang baik

No Sasaran Indikator
Base Line

(2020)

Target
2021 2022 2023 2024



II IIt)

Jumlah pendampingan dan evaluasi

alokasi dana riset dan pengabdian

masyarakat per tahun

I II0 IJumlah sosialisasi dan implementasi

standar pcnjaminan mutu tiap unil

III I0Jumlah evaluasi mutu pendidikan dan

pelayanan pendidikan per tahun

5

Penjaminan sistem dan

koordinasi kerja sesuai standar

pelayanan minimal yang relah

ditetapkan

Prosram Pensuatsn Tata Pamons.'I'rta Kelola. dan Keriasamr

100%85vo40vo 759/o0

75% 100%50%0Persentase unit yang menerapkan
secara

'7
5 62Jumlah pengelolaan berbasis sistem

informasi

I

Pengembangan tata kelola
berbasis sistem infomasi
manajemen

lI Il
Jumlah sosialisasi Manajemen SDM
serta kode etik dosen dan tendili per

tahun

')

Peningkatan pemahaman kode

etik di PNC dan Sosialisasi
Peraturan dan Kebijakan
Manaiemen SDM

220 ')Jumlah SOP tata kelola riset dan

pengaMian k€pada masyarakat

M€wujudkan tata kelola untuk
mengoptimalkan kegiatan riset

dan oengabdian kepada

Sasaran Indikator
Base Line

(2020)

Target
2$21 2022 2023 21t21

No Sasaran Indikator
Base line

(2020)
Tehun

2021 2n22 2023 2021

Persentase SOP digital

I



masyarakat yang b€rsifat
kolaboratif l). I 4IJumlah SOP monitoring muluI Pedoman Monitoring Mutu

I,l 4I 2Jumlah kegiatan monitoring dan

evaluasi kegiatan5
Sistem monitoring dan evaluasi

Drogram kegiatan

80o/o 85%50% 7s9/o25%Persentase p€nyerahan nilai kuliah
tepat waku6

Sosialisasi standar minimum
pelayanan serta SOP yang

berlaku di institusi

II I0 I
Jumlah kerjasama kelas khusus
industri7 Membuka kelas khusus industri

II ,l0 2Jumlah kegiatan pelatihan kompetensiMembuka p€latihan dar/atrau

uii komp€tensi untuk umum
8

l30Scoring auidit mutu intemal Prodi
berdasar IAPS 4.09

Peningkatan mutu Program
Studi

85
,1l .lJumlah aktivitas akademik yang sudah

memanfaatkan SIA

100yo 100%100% 100%0Persentase dosen yang memanfaatkan
SISTER

l0 C)ptimalisasi sistem infbrmasi

t3 t59 t07
Jumlah unit yang bersih dari
penyimpangan admin istratif dan

material

Mengoptimalkan peran satuan
pengawas intemal sebagai
konsultan dan quality
assurance.

tl

5l0Jumlah SOP bencana

3 l2 2 lJumlah simulasi tanggap bencana

Pembuatan SOP cepat tanggap
bencana serta mengoptimalkan
unit-unit yang terkait dengan
kesjalar s os Ml re.\ po ns i b i I i lY

t2

No Sasar!n Indikator
Base line
(2020\

'l rhun
2021 2022 2023 2024

4



Jumlah sumber daya
(resource s) y ang dimanfaatkan oleh
s t a k e h o I d e r s dalam konleks
keriasama Drofesional

0 5 t0 l5 20

Persentase sumber daya
( r e s o ur c e ti.l ty a dimanfaatkan
oleh s t a ke hoI de r s dalallr
konteks keiasama profesional

Jumlah dosen yang memiliki
pengalaman bekerja
atau tersertifikasi di industri

0 I 2t4
Persentase dosen yang memiliki
p€ngalaman bekerja atau
tersertifi kasi di industry

0 1 8 t2 t615

Jumlah instruktur Pendidikan
Tinggi Vokasi yang mengikuti
pelatihan kompetensi

Jumlah instruktur Pendidikan
Tinggi Vokasi yang mengikuti
pelatihan kompetensi

I I I I

Jumlah pimpinan Pendidikan
Tinggi Vokasi yang mengikuti
pelatihan manajemen bisnis
berbasis industri

Jumlah pimpinan Pendidikan
Tinggi Vokasi yang mengikuti
pelatihan manajemen bisnis
berbasis industri

0l6

Jumlah praktisi profesional induslri
dalam proses pembelajaran
dan perkuliahan

0 2 2 2 2t"l
Melibatkan praktisi profesional
indust daiam proses
pembelaiaran dan perkuliahan

0 I I 1 I
Jumlah dosen ber-NIDK dari
praktis profesional

Jumlah dosen berNIDK dari praktis
profesionall8

0 2 2 2 2
Prc|Jari, slu,di Ltuk and Match
dengan industri

Jumlah Program studi yang
bekerjasama dengan indust ( air*
and l4atch
dengan industri )

t9

No Sasaran Indikator Base line
(2020)

Tahun
2021 2022 2023 2021

4



Proqr{m Penguatan Mahasiswa dan Alumni

275 350150 200 250Jumlah mahasiswa yang mengikuti
pelatihanI

Pelatihan kewirausahaan.
kehumasan, jumalistik,
protokoler dan lainnya untuk
mahasiswa

2 20 I 2Jumlah UKM baru Yang terbentuk2 Pembentukan UKM

225 250180 200Jumlah mahasiswa yang terlibat pada

kesiatan Dromosi
164

15o/o109'o 13o/o5vo 7yo

Memaksimalkan keterlibatan
mahasiswa pada kegiatan
promosi pnc

Persentase mahasiswa berasal dari luar
BANLIMASCAKEB

l

200t50 t75100 t25Jumlah pes€rta pelatihan1
Pelatihan untuk menghadapi
test keria oleh CDC

t0050 750 15
Pelatihan peningkatan /rf s,trl/
untuk meningkatkan daya saing
lulusan

Jumlah mahasiswa yang mengikuti
pelatihan5

I Il I

Jumlah FGD dengan orang tua, alumni
dan fihak terkait unluk menampung
saran dan masukan terkait kebutuhao
komp€tensi lulusan PNC

Optimalisasi peran dan fungsi
IOM dan ikatan alumni PNC

1 8,1 5 6Jumlah kegiatan yang diikuti7

Mengikutsenakan mahasiswa
pada kegialan lomba
ketet wnpilan (s k i I I c o n t e s I )
skala Nasional, Regional
maupun lntemasional

t07 85 6Jumlah keiasama dan p€mbinaan
dengan institusi relevan

I
Kerjasama lintas lembaga untuk
pembinaan prestasi non
akademik

Sasaran Indikator Base line
(2020) 2022 2023 2021



0 5 t0 t5 I59

Meningkatnya jumlah lulusan
p€ndidikan dan pelatihan vokasi
yang memperoleh peker.jaan

dan berwirausaha dalam satu
tahun setelah kelulusan

Jumlah lulusan
pendidikan dan pelatihan vokasi
yang memperoleh peke{aan dan
berwirausaha dalam satu lahun setelah
kelulusan

0 15vo 209/" 25% 30%l0

Persentase pekerja lulusan
Politeknik D3 dan Dl,'Sarjana
Terapan dengan Gaji minimum
sebesar l.5x UMR

Jumlah pekerja lulusan
Politeknik D3 dan D4 dengan gaji
minimum sebesar l.2x UMR

Prosram Pensuatan Sumber Daya \tanusia

l l 3Jumlah dosen berkualifikasi 53 1 dari 73 I

8 t0 12 l5Jumlah sertifikat kompetensi yang

dimiliki dosen
6

30 45
Jumlah dosen momiliki sertifikasi

dosen (serdos)
l0 dari 73 t5 20

t00 l 5 '7

I

Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Manusia berdasarkan

analisis kebutuhan kualifi kasi

maupun komp€tensi SDM
Jumlah senifikat kompetensi yang

dimiliki tenaga kependidikan

t00% 100% 100% 100%
Persentase dosen ber-NIDN
memanfaatkan akun SISTER

02
Pendayagunaan Sistem

informasi sumberdaya

No Sasaran lndikator Base line
(2020)

Tahun
2112t 2022 2023 2[21

No Sasartn Ind ikator
Ba!€ Line

(2020'
Targct

2021 2022 2023 2021



Lektor
kepala: 2

Lektor
kepalar 4

Lektor
kepalai 7

Lektor
kepala: 0

Lektor
kepala: 0

Lektor: 34
Lellor:
3tLektor: 7 Lektor: 15 Lektor: 36

Asiten
Ahli: 42

Asrten

Ahlii 50

Asiten
Ahli:52

Asiten
Ahli: 3l

Asiten
Ahli: 33

Jumlah dosen yang memiliki jabalan

fungsional

terintegrasi (SISTER) agar

digunakan sebagai sanna
monitoring dan evaluasi serta

kenaikan pangkat bagi dosen.

l I0 I I

Jumlah peraturan reformasi birokasi
dan perbaikan proses bisnis

administrasi

Reformasi birokrasi dan

perbaikan proses bisnis

organisasi

4I 2 30
Jumlah dosen melanjutkan pendidikan

melalui program beasiswa
4

Pembekalan SDM agar dapal

bersaing dalam mendapatkan

program beasiswa PMDSU dan

LPDP, atau program lainnya.

7 77 7

Jumlah prodi melaksanakan evaluasi

terhadap kineda dan karya dosen serta

tenaga kependidikan, berdasarkan

laporan kegiatan

05

Evaluasi dan refleksi karya

dosen dan lenaga kependidikan

secara periodik setisp tahun

2 20 2
Jumlah dosen dan karyawan yang

menerima penghargaan prcstasi6
Pemberian penghargaan prestasi

bagi dosen dan karyawan

No Sasaran lndikator
Base Line

(2020)
Target

2021 2022 2023 2021



Program Penguatan Keuanggn. Sarana, dan Prasarana

2 1 4 II
Pengelolaan anggaran dan
keuangan berbasis sistem
informasi

Jumlah pengelolaan berbasis sistem
informasi

Prsentase ruang kelas yang memenuhi
standar minimal yang ditetapkan
institusi

n/a 30% 5jyo 7jvo 80%2
Pengadaadpembaruan sarana

kegiatan pembelaj aran teori

50% 7ovo 80%

Pengadaar/pembaruan sarana
praktikum yang mutakhir di tiap
jurusan untuk menunjang
kegiatan prallik mahasiswa dan

Denelitian dosen

N/A 3lvo3

Kapasitas bandwidth minimai per user 0.3 Mbps 0.4 Mbps 0.5 Mbps 0.7 Mbps 1 Mbps4

Peningkatan kapasitas dan
penambahan jaringan
intemevakses point wifi yang
bisa di akses seluruh dosen dan
mahasiswa

Jumlah iudul buku cetak s651 5700 5150 5850 6000

3 4 IJumlah perpustakaan digital I 2
5

Melengkapi buku koleksi
perpustakaan & perpustakaan

disital

6 9 12 l8 246 Menambah fasilitas T{JK
Jumlah minimal modul peralatan

untuk uji TUK (iumlah seat per
penguiian)

209t 3oyo 40%Persentase dosen yang memiliki
ruangan sesuai standar

l0o/o ls%7 Menambah ruang dosen

No Sasaran Indikator Base line
(20201

Tahun
2021 2022 2023 2$24

Persentase mata kuliah praktikum
yang s.fananya memenuhui standar
minimal yang ditetapkan institusi



8 t0 l21 6Jumlah ruangan kegiatan UKM

6 74 5
8

Pembangunan fasilitas
penunjang kegiatan
kemaha$iswaan dan Fasilitas
Denunianc Disabilitas.

Jumlah gedung yang menyediakan
penunjang disabilitas

1 I I I

Jumlah kendaraan mikrobus atau Elf
Long Chassis 0

I I I0 1

Pengadaan kendaraan dinas
untuk institusi dan jurusanjenis
ELF /ong cia.ssi.s & miko bus Jumlah kendaraan pick up/angkutan

barang

2 2 2
Jumlah kegiatan penataan yang
dilakukan per tahun

2l0
Penataan taman (areal terbuka
hijau), kolam resapan dan areal
parkir

2 3 4Jumlah gedung yang sudah memiliki
sistem mitigasi bencana

1 2ll Melengkapi sarana pendukung
sistem mitigasi bencana

I 2 2It2

Penambahan sarana praktikum
yang berfungsi sebagai
pembelaj aran dan unit produksi
(teachi p faclory)

Jumlah penambahan peralatan
praktiktnl t eachmg .factory

5 8 t0
Jumlah laboratorium yang pemwatan
sarana praktikumnya telah ditangani
UP3

5 8 l0Jumlah laboralorium vang telah
memiliki iadwal pemeliharaan rutin

0

13

Optimasi perawatan sarana dan
prasarana p€mbelajaran teori
dan praktikum

No Sasaran Iodikator
Base litre

(2020\
'l ahun

2021 2022 2023 2024

9

0

0



Prosram Pensuatan Pendidikan

Jumlsh aturan teknis kelas kerja sama 0 I 2 2 2

I
Pembentukan kelas kerja sama

Dunia Usaha dan Dunia Industri
Jumlah kelas

terbentuk

kerja sama yang
0 0 1 I I

Jumlah prodi yang telah melakukan

evaluasi kurikulum terkait magang 2

semester

0 5 6 7

Jumlah panduan monitoring magang

industri yang mendukung evaluasi

kurikulum
0 I I I I

Jumlah MoU Dunia Usaha Dunia
Indusrri yang bekerjasama dengan

PNC

0 2 4 6 8

2

Peningkatan keda sama dengan
Dunia Usaha Dunia Industri
dalam perumusan ulang
kurikulum, pelaksanaan
teaching industry dan magang
industri.

Jumlah kerja sama praktik dan TA di
perusahaan

0 1 6 8 l0

Jumlah FGD yang dilaksanakan
bersama perusahaan dan industri

0 .1 I 4 IPeningkatan pemahaman dosen
terhadap pelaksanaan
pendidikan vokasi dan
kurikulum

Jumlah pelaksanaan studi banding
(Perguruan Tinggi)

3 4 ,1 4 I

Jumlah karyawai/mahasisw,
masyarakat peserta .{rorl course yo,ng
sesuai dengan TUK

2 2 't 4 1I
P engadakan.r h o r t c o u r s e bagi
karyawar/mahasiswa dan
masyarakat

No Sasaran Indikator
Brse Line

(2020\
Target

2021 2022 2023 2021



Jumlah industri yang bekeia sama
dengan PNC (PNC berkuniung dalam
bidang praktik)

,1 ,a 6 7

0 I I I I

5

Mengembangkan Teaching
Industry untuk mendukung
pengembangan klaster inovasi
yang berbasis pada produk
unggulan daerah, baik dalam
bentuk r/arl-rp maupun dalam
bentuk kolaborasi dengan
industri dan pemerintah daerah.

Jumlah sral, !p yang terbentuk

6 8
Jumlah produk PNC yang dipesad
diimplementasikan di
masyarakat/perusahaan

0 2 l

Jumlah jenis beasiswa bantuan
D€ndidikao

2 I .1

160 t80 200 22s 250

6

Pemberdayakan jejaring dengan
stakeholder termasr;Jx
perusahaan, yayasan, orang tua
mahasiswq dan alumni untuk
mendukung proses
pembelaj aran dan kesejahteraen
mahasiswa

Jumlah penerima beasiswa bantuan
pendidikan

0 2 I ,1 4Jumlah peta potensi produk unggulan
di daerah cilacap dan sekitarnya

20
Jumlah roadmap penelitian KBK
sesuai dengan produk unggulan
kebutuhan daerah

0 3 l6 l8
7

Pengembangan produk
unggulan hasil pendidikan
dengan kebutuhan daerah

16 t8 20
Jumlah KBK pembimbing TA
menyesuaikan produk unggulan
kebutuhan daerah

0 88 Penvusunan aturan TA

-l 5 6 7Jumlah tempat uJi kompetensi (TUK) 39

Peningkatan komp€lensi dan
kemampuan kerja, serla sikap
ketja (e ployabi|ity) dengan
pemberian sertifikasi,

No Sasarun lntl ikator
Bas€ Line

(2020)

Target

2021 2022 2023 2021



351228 3024Jumlah lisensi asesor kompetensi yang

masih berlaku

p€ningkatan prestasi
kemahasiswaan, dan pemberian
pengalaman profesional.

40r 1350 45: 15003 5:120023i1050l6:900kelas mahasis\\'aRasio

05t022 l8
Jumlah mata kuliah praktik dengan

utilitas p€ralatan lebih dari 8 jam

Derhari dalam satu tahun

3225l6l0Jumlah mata kuliah teori yang

memiliki buku aiar
1008560 7050Jumlah mata kuliah praLtik yang

m0miliki
12l 22Jadwal pengecekan dan p€melih&raan

prasarana pembelajaran

l0
Peningkatan kualitas dan
ketersediaan sarana dan
prasarana perkuliahan

I 2l0 0Jumlah pedoman terkait dengan

DTOSTAM MEMEll Penerupan ptogmrn mulli eilry
multi exit system (|\[EME)

1006600/"300.,t, 509',o0o,,i,

Persentase rencana pemb€lajaran
program studi (RPS) mata kuliah inti

termulakhirkan secara berkala
12

Rencana pembelajaran
termutakhirkan secara berkala

II II0Jumlah panduan rencana pembelajamnt3
Penyusunan panduan
pemutakhiran rencana

Dembelaiaran
III l0Jumlah pelaksanaan workshop

7752Jumlah prodi yang mulai
menyelenggarakan ,/e nded leary\1Y

Penyesuaian sistem &
kurikulum yang diintegrasikan
dengan sistem pembelajaran

l4

No Sasaran Indikator
Basc Line

(2020)

Target

2021 2022 2023 2o21

l



30t5 225 I
Jumlah mata kuliah teori pada tiap
prodi yang mulai menyelenggarakan
blemled leurning

23 30'7 t50
Jumlah mata kuliah teori
penyeletggan blended leaming yang
tersedia di website

-10l5 230 '7Jumlah perangkat pembelajaran tiap
mata kuliah yang tersedia di reposiloli

online atarptn b|ended
leurning.

4325 3513 l8Jumlah dosen melaksanakan pekerti

35l5 250 8Jumlah dosen melaksan akan applied
aDproctch

t5 Pelatihan Wkeni d^n Applie.l
Approache<l

Proqram Penguatan Penelitian

2420t6

Jumlah Pedanjian kerjasama alau

MoU dengan lembaga / instansi

bidang penelitianI

Meningkatkan ke!asama
pemanfaatan alat Laboratorium

dan kedasama sumberdaya

risbang
l6 t8t2 t4l0jurnlah penelitian dari dana internal

Rp.

188.283

000

Rp.

141.460.0

00

Rp.

155.606.0

00

Rp.

l7l. 166.0

00

Rp.

128.600.00

0
jumlah dana p€nelitian intemal2

Meningkatkan alokasi anggaran

dan penggunaan dana penelitian

Sasaran lndikrtor
Base Line

(2020)

Target
2021 2t22 2023 2021

No S!saran Indikstor
Base Line

(2020)

Target
2021 2022 21t23 2021



7 8jumlah p€nelitian dari dana ekstemal 4 5 6

jumlah dana penelitian ekstemal

Rp.

159.000.00

0

Rp.

174.900.0

00

Rp.

192.390.0

00

Rp.

211.629.0

00

Rp.

232.79t
000

-

I

.lumlah kegiatan pendampingan

pelaporan pertanggungjawaban dana

penelitian yang sesuai p€r tahun

I I I 13

Melakukan Pendampingan

laporan pertanggun gajawaban

keuangan penelitian da SPI

0 I l I I

Jumlah kegiatan pelatihan tenaga

administrasi untuk pendampingan

pembuatan laporan keuangan per

tahun

0 7 l4 l6 l8

1

Melibatkan tenaga administrasi

untuk membantu dalam

pembuatan laporan keuangan
Jumlah p€nelitian yang terdapat

tenaga administrasinya

l I 2 2

Meningkatkan utilisasi
penggunaan ruangar/sarana-

Prasarana bersama.

Jumlah penelitian yang melibatkan
multidisiplin

5

I I I I

Jumlah workshop penulisan jurnal

nasional terakreditasi dan atau

intemasional per tahun

I6

Workshop penulisan jumal

nasional dan atau ioternasional

terakreditasi

Jumlah workshop pemanfaatan

SINTA per tahun
I 1 I I 17

Melakukan sosialisasi

pemanfaatan SINTA

I I I l
Jumlah workshop skema penelitian

per tahun
I8

Workshop skema penelitian

No Srsaren Indikator
Bas€ Line

(2020)
Target

2021 2022 2023 2024



I1III
jumlah Pendampingan atau teknikal

asisten proposal p€nelitian per tahun9

Pcndampingan atau teknikal

asisten proposal Penelitian

It)64).0
Jumlah angka panisiPasi dosen

melaksanakan publikasi jumal ilmiah

intemasional

dalam

IIIII
Jumlah WorkshoP sosialisasi dan

workshop terkait Penulisan jumal

ilmiah intemasional Per tahun

l0

Melakukan sosialisasi dan

workshop terkait Penulisan
jumal ilmiah intemasional

252320l8l6nasionalumaldiJumlah Jpublikasi

142I0Jumlah publikasi di jumal

intemasional
tl

Meningkatkan produktivitas

dosen (iumlah publikasi)

.l32II
Jumlah publikasi di jumal nasional

terakreditasi minimal sinta 2

22lI0

Jumlah publikasi dij
yang terindeks scopus minimal Q3

umal ntemasional

Meningkatkan kualitas

publikasi dengan antara lain

mendorong para dosen dan

peneliti serta mahasiswa untuk

melakukan publikasi Pada
jumat bereputasi

t2

I1II0Jumlah Workshop tenlang jenis

penelitian berdasarkan TKT per tahun
workshop tentang jenis

penelitian berdasarkan TKTt3

IllII

Jumlah Workshop sosialisasi dan

workshop terkait penulisan dralting

HAKI, Patent, dll tahun

Mengadakan sosialisasi dan

workshop penulisan usulan

HAKI, Patent. dlldrafting
l1

No Sasaran Indikalor
Base Line

(2020) 2021 2022 zo23 ztD.1



Prosram Pcnsuatan Pcnqabdian KeDada Nlasvarakat

l8 20 22 24

Jumlah Perjanjian kerjasama atau

MoU dengan lembaga / instansi

bidang pengabdian kepada masyarakat
l6I

t Meningkatkan kerjasama

pemanfaatan alat Laboratorium

dan kerjasama sumberdaya

risbang

tl7 8 9 t0Jumlah pengabdian kepada masyarakat

dad dana intemal
Rp.

t42.020
000

Rp.

97.000.000

Rp.

106.700.0

00

Rp.

117.370.0

00

Rp.

129.t07.0
00

jumlah dana pengabdian kepa&
masyarakat internal

,7
ti,l 5 6

jumlah pengabdian kepada masyarakat

dari dana ekstemal

Rp.
't2?.509.0

00

Rp.

140 260
000

Rp.

95.800.000

Rp.

105.380.0

00

Rp.

I15.918.0
00

Meningkatkan alokasi anggaran

dan penggunaan dana

pengabdian kepada masyarakat

jumlah dan& pengabdian kepada

masyarakat ekstemal

2

I II I I
Jumlah laporan penanggung jauzban

dana pengabdian kepeda masyarakat

yang sesuai

3
Melakukan Pendampingan

laporan pertanggunga j awaban

No Sasaran Indikator
Base [,ine

(20201 2021 2022 2023



keuangan pengabdian

masyarakat dari SPI

0 I I 1 1

Jumlah kegiatan pelatihan tenaga

administrasi untuk pendampingan

pembuatan laporan keuangan

9 10 l1
Jumlah pengabdian kepada

masyarakat yang terdapat tenaga

administrasinya

0 .l

4

Melibatkan tenaga administrasi

untuk membantu dalam

pembuaian laporan keuangan

l
Jumlah pengabdian kepada

masyarakat yarg melibatkar
multidisiplin

I 2 )5

*Meningkatkan utilisasi
penggunaan ruangan/sarana-

prasarana trersama.

l I I I 1

Jumlah workshop penulisan jurnal

nasional terakeditasi dan atau

intemasional
6

Workshop penulisan jumal

nasional dan atau intemasional

terakreditas i

I I I l
Jumlah workshop pemanfaatan

SINTA
I7

Melakukan sosialisasi

pemanfaaten SINTA

I 1 I I I
Jumlah Workshop Skema pengabdian

kepada masyarakat
8

Workshop skema pengabdian

kepada masyarakat

1 I I I I

junlah Pendampingan atau teknikal

asisten proposal pengabdian kepada

masyarakat

Pendampingan atau teknikal

asisten proposal pengabdian

kepada masyarakat

0 4 6 t0
Jumlah angka partisipasi dosen dalam

melaksanakan publikasi jumal ilmiah
intemasional

l0
Melakukan sosialisasi dan

workshop terkait penulisan

jurnal ilmiah intemasional

No Sasaran lndikator
Base Line

(2020)
Target

2t2l 2022 2023 2U24

3

9



I II I I

Jumlah Workshop sosialisasi dan

workshop terkait penulisan jumal

ilmiah intemasional

l{t 20 23 25l6Jutrlah publikasi di jumal nasional

10 I 2 1Jumlah publikasi di jumal
intemasional

Meningkatkan produktivitas

dosen (umlah publikasi)

2 3 .lI I
Jumlah publikasi di jumal nasional

terakredilasi minimal sinta 2

I )0 {) l
Jumlah publikasi di jum,al ntemasional

yang terindeks scopus minimal Q3

t2

Meningkatkan kualitas

publikasi dengan antara lain

mendorong para dosen dan

peneliti serta mahasiswa urltuk

melakukan publikasi pada

jumal yang bereputasi.

II I I 1

Jumlah Workshop sosialisasi dan

workshop terkait penulisan draliing
HAKI, Patent. dll

Mengadakan sosialisasi dan

workshop penulisan usulan

drafting HAKI, Patent, dll
t3

Program Penguatsn Luaran Tri Dharma

l8 20 23 25I6Jumlah publikasi di jumal nasionalI

No Sasaran lndikator
Base Line

(2020)
Target

2$21 2022 2023 2[21

Sasaran lndikator
Brse Line

(2020)
Tsrget

2021 2022 202t 202t



5 70 I
Meningkatkan produktivitas

dosen (umlah publikasi)
Jumlah publikasi di jumal
intemasional

,,
3 3I I2

Meningkatkan utilisasi

penggunaan ruan gan/sarana-

prasarana bersama.

Jumlah penelitian dan atau p€ngabdian

kepada masyarakat yang melibatkan

multidisiplin

II I I0Terbentuknya inkubalor bisnis

4I ) 3Jumlah tenant yang masuk inkubator 0

3

Pemanfaatan inkubasi teknologi

untuk melahirkan start-up

unggulan dari hasil penelitian

dan pengembangan, mglalui
pemanfaatan pendanaan riset

atau pengaMia. masyarakat.

3 .10 I 2
Jumlah dosen melanjutkan pendidikan

melalui program beasiswa
4

Pembekalan SDM agar dapat

bersaing dalam mendapatkan

program beasiswa PMDSU dan

LPDP, atau program lainnya.

I I0 I I
Terbentuknya unit promosi untuk
mendvkrrng t c oc h i ng i rulus try

5

Mengembangkan leaclring
,rdrsrrl untuk mendukung

pengembangan klaster inovasi
yang berbasis pada produk

unggulan daerah.

55 5 556
Mendorong dosen / tendik /
PLP untuk mengikuti retooling

Jumlah pesertia retooling per tahun

I II I I
Jumlah sosialisasi pemanfaatan

SINTA
7

Melakukan sosialisasi
pemanfaatan SINTA

No Sasaran lndikator
B8!e LiDe

(2O2o\

Target
2021 2022 2021 21t24



0 1 .l t0
Jumlah angka ponisipasi dosen dalam

melaksanakan publikasi.jumal ilmiah
intemasional

Jumlah workshop sosialisasi dan

workshop terkait penulisan jumal

ilmiah intemasional per tahun

I I I I I

8

Melakukan sosialisasi dan

workshop terkail penulisan

jurnal ilmiah intemasional

I I
Jumlah pelatihan pengelolaan jumal

dan atau artikel ilmiah per tahun
I I I

I I I I I

9

Meningkatkan pelatihan

pengelolaan Jurnal dan atau

artikel ilmiah bagi dosen

disetiapjwusan
Jumlah pelatihan penulisan jumal atau

artikel ilmiah bagi dosen per tahun

Jumlah luaran kegiatan penelitian dan
p€ngembangan dalam benluk
Kekayaan Intelektual (seperti Paten,

Hak Cipta dan lainnya) dan prototipe

TRL:Tpertahun

I I It0

Meningkatkan luaran kegiatan

p€nelitian dan pengembangan

dalam bentuk Kekayaan

Inteleklual (seperti Paten, Hak

Cipta dan lainnya) dan prototipe

TRL > 7.

I I I I l
Jumlah sosialisasi dan workshop
penulisan usulan HAKI, patent, dll per

tahun

I I
Jumlah Usulan HAKI dan Paten per

tahun
I I I

Mengadakan sosialisasi dan

workshop penulisan usulan

HAKI, Patent, dll

I I

Jumlah pelatihan penulisan dan

pembuatan buku teks / ajar / ilmiah
per tahun

0 I It2
Mengadakan pelatihan

penulisan dan pembuatan buku

teks/ajarlilmiah

No Sasarsn lndikator
Base Line

(2020\
Target

2021 2022 202,1 2U24

6



6 l0 I6 25 32Jumlah buku teks / ajar / ilmiah

Jumlah publikasi di iumal nasional

terakreditasi minimal sinta 2
I I 2 3 .l

Jumlah publikasi di jurnal nlemasional

yang terindeks scopus minimal Q3 0 I 2 2

t3

Meningkatkan kualitas
publikasi dengan antara lain

mendorong para dosen dan

peneliti serta mahasiswa untuk
melakukan publikasi pada

jurnal yang bereputasi.

0 100 200 250 100

Jumlah mahasiswa yang mengikuti
p€latihan penulisan proposal PKM dan

wirausaha

0 20 35 45 50

Jumlah dosen yang mengikuti
p€latihan pembimbing PKM;
wirausaha; dan lainlain
Jumlah proposal PKM bagi

mahasiswa yang terupload
70 95 5 ll0 t50

10 t2

t,1

Meningkatkan pelatihan

penulisan proposal PKM dan

wirausaha bagi mahasiswa

Jumlah proposal wirausaha bagi

mahasiswa
9 l3 l5

Jumlah pelatihan penulisan proposal

riset dan pengabdian masyarakat bagi

dosen per tahun

I I I I Il5

Meningkatkan pelatihan

penulisan proposal riset dan

p€ngabdian masyarakat bagi

dosen

Jumlah mahasiswa berprgstasi

dibidang non akademik dilevel
nasional / internasional

I 2 l 4 5l6
Peningkatan prestasi mahasiswa

dibidang non akademik

No Sasarun lndikator
Base Line

Q020)

Target
2021 2[22 2021 2[21

I



225 250153 t70 200
Jumlah lulusan mahasiswa

bersertifi kat kompetensi
l'1

Meningkatkan standar mutu

lulusan mahasiswa PNC yang

berdaya saing

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 27 Januari 2021

199102 t00 |

l{o Sasaran lndik.tor
Base Line

(2020)

'l'arget

2021 2022 202 t 2021



I,ANIPIRAN 2

NOMoR
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKMK NEGERI CILACAP
otg tPL43trx.o2 t2o2t

ANAI,ISIS S\I'O'T

Tabel L SWOT Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

l. Visi, misi, dan tujuan jelas dan realistis

2. Visi dan Misi PNC bersifat dinamis dan dapat

beradaptasi dengan perkembangan IPTEK.
3. PNC memiliki SDM melimpah untuk mencapai

\T{TS
4. Rumusan Visi dan Misi PNC dijabarkan dengan

konsrsten dalam tuluan dan strategi pencapaian.

5. Politeknik Negeri Cilacap merupakan perguruan

tinggi negeri pertama dan satu-satunya di Cilacap.

Kekuatan (S)

L Belum memiliki sasaran strategis yangj€las

2. VMTS belum dipahami dengan baik oleh seluruh
personel di PNC

3. Belum adanya evaluasi terhadap pencapaian VMTS
PNC

4. Indikator penenpan visi dan misi untuk

menentukan kontribusi implementasi dari tiap
jurusan belum jelas.

5. Belum dikembangkan secara maksimal spesifikasi

bidang keilmuan unggutan PNC.

6. Belum dikenalnya Politeknik negeri cilacap oleh

masyarakat daerah lain-

7. Politeknik negeri cilacap umumnya belum menjadi
perguruan tinggi pilihan pertama pendaftar.

Kelemahan (W)

Peluang (O)

1. Banyaknya peluang kerjasama dengan industri di
sekitar PNC

2. Tersedia berbagai macam dana hibah dan

pembiayaan sejenis dari pemerintah

3. Tingginya ketertarikan masyarakat terhadap
pendidikan vokasi.

4 Tingginya kebutuhan industi terhadap karyawan

lulusan pendidikan vokasi yang ahli dalam bidang

keilmuannya-

5. Kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi PNC
sebagai rujukan ilmiah dan pengembangan ilmu
pengetahuan teknologi di tingkat daerah.

Ancaman (T)

L Adanya revolusi industfi 4.0

2. Persaingan dengan p€rguruan tinggi leknik satu

regional

3. Terbentuknya perguruan tinggi yang lain di daerah

sekitar cilacap.

4. Penambahan kualitas dan luola penerimaan

mahasiswa baru pada purguruan tinggi lain.

5. Tuotutan p€naingan kompetensi lulusan PNC

dengan perguuan tinggi lain.



Kekuatan (S)

1. Tata pamong berjalan secara efektifmelalui
mekanisme yang disepakati Bersama

2. Adanya Prosedur pemilihan pimpinan yang
melibatkan unsur terkait

3. Adanya Kepemimpinan efektifyang mampu
mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua
unsur untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan
budaya organisasi yang disepakati be6ama, serta
mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat

4. Adanya peraturan akademik yang mengatur etika
Dosen, Tenaga kependidikan dan Mahasiswa

5. Terdapat sistem p€nghargaan dan sanksi yang
terukur

6. Adanya prosedur/mekanisme pelayanan
administrasi, pelayanan perpustakaan dan
labomtorium

7. Adanya penjaminan mutu intemal yang mencakup
informasi tentang kebijakan, sistem dokumentasi,
dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya.

8. Meningkatnya kerjasama dengan Pemerintah dan
Perusahaan

9. Terdapat mekanisme penempatan, pemantauan

dan evaluasi magang

Peluang (O)

1. Mcningkatnya kepercayaan Masyarakat
2. Adanya Pedoman srstem Meril dalam manajamen

Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Adanya Reformasi Birokrasi
4. Terdapat program pengembangan pendidikan

vokasi baik dan pemerintah pusat maupun daerah

Ancaman (T)

1. Pencabutan izin bagi lnstitusi dan Prograrn studi
yang tidak terakeditasi

2. Tuntutan pasar kerja terhadap status akreditasi
institusi dan program studi

3. Dilaksanakan Sistem Merit dalam kebijakan
manaiemen SDM

Tabel 2. SWOT Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasrma

l(elemahan (W)

l. Sistem tata pamong (input, proses, output dan
outaome) belum sepenuhnya, disosialisasikan,
dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan
peraturan dan prosedur yangjelas.

2. Sistem tata pamong yang ada belum sepenuhnya
membentuk SDM yang kredibel, transparan,
akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

3. Masih rendahnya SDM yang mampu
merumuskan dan menganikulasi visi yang realistis

4. Belum Optimalnya Sistem perencanaan,
pengorganisasian, pengembangan staf,
pengawasan, pengarahan dan penganggaran

5. Terdapat sejumlah tenaga kependidikan yang
belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

6. Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi
Akademik

7. Belum Terdokumentasinya visi, misi dan roadmap
yang jelas untuk mengembangkan daya saing
institusi dan jurusan

8. Masih rendahnya penataan Administrasi di
jurusan dan UPTq Belum adanyaJurusan unegulan vang scsuar

dengan kultur dan budaya local
10. Masih adanya Program studi yang belum

terakreditasi
I 1. Belum lengkapnya dokumen SPMI di institusi dan

jurusan
12. Belum banyak Kerjasama yang dituangkan dalam

beltuk Nota Kesepahaman
13. Belum optimalnya Penanganan Magang

Mahasiswa menyebabkan penempatan mahasiswa

tidak sesuai dengan bidang keahliannya
14. Belum adanya ker1asama dengan lembaga

penelitian untuk menghasilkan penelitian yang
relevan



5. Terdapat banyak industri di kabupaten Cilacap dan
Sekitamya

Tabet 3. SIVOI- trlahasiswa dan Alumni

4. Adanya kewajiban melaksanakan Reformasi
Birokrasi

5. Adanya Slandar kualilas SDM yang tinggi
6. CepatnyaPerkembangan teknologi
7. Banyaknya perusahaan yang sudah MOU dengan

Kampus diluar cilacap
8. Banyaknya program pengabdian masyarakat oleh

diluar cilaca

1. Tingginya minat lulusan SMAJSMK Sederajat
untuk melanjulkan Pendidikan

2. Meningkatnya prestasi/reputasi mahasiswa bidang
akademik dan non-akademik

3. Adanya program bimbingan dan konseling, minat
dan bakat (ekstrakurikuler) pembinaan softskill,
beasiswa dan kesehatan

4. Sudah tersedia CDC (Carier Development Center

)
5. Lulusan memiliki sertifikat Kompetensi Keahlian

(LSP 1)

6. Banyaknya kegiatan kewimusahaan Mahasiswa
7. Adanya Ikatan Orang Tua Mahasiswa (lOM) dan

lkatan Alumni

Kekuatan (S)

l. Meningkatnya Publikasi kegiatan PNC di Media
Sosial

2. Berubahnya status Politeknik menjadi Negeri
menambah keperca;aan Masyarakat

3. Revilalisasi pendidikan Vokasi oleh Pemerintah
4. Adanya program beasiswa Pendidikan
5. Adanya prognm p€latihan dan dana hibah untuk

kewirausahaan mahasi swa
6. Terdapat Program pedukaran mahasiswa di dalam

dan luar negeri
7. Te ntegasinya sistem penempatan magang

dengan dirien dikti

Kelemahan (w)

l. Rendahnya jumlah mahasiswa dari luar cilacap
2. Belum adanya Mahasiswa asing yang belajar di

PNC
3. Masih rendahnya lulusan yang menguasaibahasa

asing
4. Masih rendahnya aktivitas pembinaan dan

pengembangan organisasi ekstra kampus
5. Belum banyak Mahasiswa yang b€rprestasi pada

skala Nasional
6. Belum tersedianya instrumen pengukumn

kepuasan pengguna

1. Adanya lembaga pendidikan linggi dan vokasi di
wila),an jateng yang sudah lebih lengkap dan

mapan.
2. Dibukanya MEA (persaingan semakin ketat

dengan lulusan luar Negeri )

Peluang (O) Ancam{n (T)



Tabel 4. SWOT Sumber Daya Manusia

l. Dosen PNC telah berkualifikasi 52 / 33.

2. Pengembangan kompetensi dosen berlangsung

secara terus menerus melalui study lanjut (S3),

seminar, lokakarya, mendatangkan dosen tamu,

penulisan dan peningkatan profesional kerja.

3 Rasio dosen dan mahasiswa dalam kategori baik

(l:13).
4. Bidang keahlian dosen sesuai dengan kebutuhan

program studi

Kekuatan (S)

Peluang (O)

l. Tersedia program beasiswa bagi dosen yang akan

melaniutkan pendidikan dan pengembangan

kompetensi.

2. Adanya HKl, Jumal litbang dan dilti yang

difasilitasi serta insentif riset sinas dan BOPTN

sebagai media peningkatan argka kedit dosen.

3. Terdapat prograrn pengembangan kompelensi bagi

sumber daya Dikti.

Kelemahan (lV)

l. Minimnyajumlah dosen berkualifikasi 53.

2. Dosen dengan jabatan akademik lektor dan/atau

tersenifikasi akademik 20% darijumlah dosen

3. Dosen dengan iabatan akademik hanya 50yo dari

jumlah dosen

4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pembaruan

sertifikat kompetensi yang didapot

5. Adanya latar belakang pendidikan tcnaga

kependidikan yang belum selaras dengan

kompetensi keahliannya.

6. Belum jelasnya status kepegawaian untuk sejumlah

Dosen dan Karyawan baik PPPK maupun non ASN.

7 Belum diberikan insentif bagi karyawar/dosen

ASN maupun Non-ASN

Ancaman (T)

l. Tingginya tingkat persaingan dengan institusi lain

untuk mendapatkan dana pengembangan,

penelitian, dan pendidikan

2. Percyaratan untuk meningkatkan iabatan dan

sertifikasi akademik semakin ketat, dan juga

mengikuti aturan dari pergwuan tinggi non vokasi

3. Adanya Penawaran kesejahteraan yang lebih besar

dari institusi lain

'l'rbel5. SWOT Keuangan, Sarana dan Pras.rana

Kekuutan (S)

l. Pengelolaan keuangan PNC dilakukan secara

efektif dan efisien.
2. Memiliki sarana prallikum yang memadai

3. Memiliki lahan seluas l0 Hayang dapat

dikembangkan
4. Memiliki Fasilitas Tempat Uji Kompelensi ( LSP

r)

Kelemahan (W)

Terbatasnya ruangan kegiatan belajar maupun
praktik
Terbatasnya ruarg pelayanan administrasi dan

ruang kerja dosen
Kuantitas dan kualitas sarana praktikum masih

L-urang
Koleksi buku di perpustakaan belum Lengkap
Sistem fEmhayaran online helum lerinlegrasi
dengan sistem akademik

I

2

3

lr



6. Belum Optimalnya Penataan sarana dan prasarana

Faklikum sena fasililas Mitigasi Bencana
7. Belum lengkapnya fasilitas p€ndukung pembinaan

kegiatan minat, bakat & olahraga mahasiswa
8. Terbatasnya areal parkir
9. Belum banyak Fasilitas penunjang untuk

penyandang disabilitas
10. Belum tersedianya aula yang representatif (

Terbatasnya daya tampung aula)
I l. Belum tersedianya Cafeta.irKantin yang

representatif
12. Belum adanya skema yang baku untuk pembagian

/ proporsi keuangan
13. Belum ada sumber p€ndapatan keuangan lain (

keuangan bersumber PNBP )

Tabel 6. SWOT Pendidikan

Peluang (O)

1 . Adanya dana hibah untuk pengadaan fasilitas &
infrastuktur

2. Banyaknya industri di wilayah cilacap yang
memiliki progam CSR

3. Memiliki lahan seluas l0 Ha yang dapat
dikembangkan

4. Adanya Institusi atau masyarakat yang
memerlukan pelatihan atau alat praktikum yang
dimiliki PNC

5. Adanya Perusahaan yang membutuhkan barang
hasil Produksi PNC

Ancaman (T)

l. Adanya Lembaga Vokasi dengan Sarana dan
Prasarana p€ndukung Lebih Lengkap

2. Lokasi kampus berada di daerah rawan bencana
alam

Kekuatan (S)

l. Penyelenggaraan pendidikan PNC menggunakan

sistem paket. Menunjang mahasiswa dapat lulus

tepat waktu.

2. Monitoring dan evaluasi pendidikan PNC
dilaksanakan secam tsmtur dan tersistematis

disesuaikan dengan silabus, sap, dan rekap jurnal
perkuliahan.

3. PNC mendukung kebebasan bagi mahasiswa dan

dosen untuk menciptakan suasana akademik yang

kondusif (magang, TA, p€nelitian dan

pengabdian).

Kelemahan (W)

l. Belum adanya produk unggulan yang menjadi ciri
khas PNC.

2. Pendokumentasian dan sosialisasi kurikulum pada

tiap Fogram study belum maksimal

3. Belum terp€nuhinya kapasitas dari fasilitas
p€mbelajaran dan pendukungnya.

4. b€lum meratanya pemanfaalan intemet unluk
mendukung pembelaj aran daring.



4. Adanya lembaga sertifikasi profesi yang memadai.

5 Terdapat program beasiswa bidik misi dan prestasi

bagi mahasiswa.

Peluang (O)

l. kondisi geografis daerah cilacap yang khas, serta

instansi riset terkait.
2. Adanya perusahaan BUMN dan industri menengah

ke atas

3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga

lain terkait pengembangan dan efeklivitas
kurikulum

Atrcaman (T)

1. Kebutuhan keterampilan di dunia kerja yang

berubah secara dinamis menuntut perubahan

kurikulum yang lebih cepat.

2. Arahan penguatan kurikulum berbasis industri

dengan kurikulum 3-2-1.

3. Pemerintah menempkan sislem penjamrnan mulu
yang semakin tinggi

4. Revolusi industri 4.0

Tabel 7. SWOT Penelitian

Kekuatan (S)

l. Adanya Produk hasil penelitian PNC bersifal
aplikatif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Dana penelitian yang dikelola oleh PNC meningkat

setiap lahun

3. kerjasama PNC pada bidang penelitian di level
nasional berjalan baik.

4. Penelitian unggulan dar strategis didukung dengan

dana intemal

5. Beberapa Denelitian PNC telah didanai oleh hibah
penelitian kemerristekdikti.

6. Pengembangan produk hasil penelitian didukung
oleh masyakarat lokal dan pemerintah daerah

7. Evaluasi pcnelitian dan dana penelitian

dilaksanakan secara berkala

Kelemahan (W)

l. Belum optimalnya Sistem pengarsipan

dokumentasi penelitian yang telah termanfaatkan.

2. Kualitas penulisan proposal penelitian belum

memcnuhi standar penilaian reviewer.

3. Belum banyak kolaborasi penelitian yang

dilakukan oleh dosen antar prodi.

4. Kecilnya dana penelitian intemal dosen yang

dimiliki PNC

5. PeBentase penelitian yang dilakukan dosen masih

b€lum maksimal.

6. belum optimalnya sosialisasi informasi terkait
penelitian bagi dosen

7. Belum adanya sosialisasi penulisan dokumen

pengajuan p@ten dan IIAKI bagi dosen

l. Adanya reward dosen berprestasi dari

kemenristekdikti

2. adanya pendampingan dalam pengelolaan dan

p€nggunaan anggann dana penelitian

3. Industri membuka program kedasama sebagai

mitra pcnelitian melalui CSR

Peluang (O)

l. Persaingan hibah penelitian dengan peneliti luar

yang semakin ketat.

2. Reviewer penelitian memiliki standar penilaian

yang semakin tinggi
3. Semakin sulitnya prosedur pelaporan pertanggung

jawaban kcgiatan dan hasil penelitan

Ancaman ('I )



4 l,embaga dan instansi lain mengadakan kerjasama

di bidang penelitian

'Iabel 8. SWOT Pengabdian Kepada Ntasyarakat

Kekuatan (S)

L Adanya peningkatan jumlah proposal pengabdian

masyarakat bertambah setiap tahun

2. PNC memiliki mitra masyaEkat, pemda; industri

untuk melakukan keljasama dalam pengabdian

masyarakat

3. terjalin kolaborasi kelompok p€ngabdian masyarakat

yang terdiri dari lintas prodi PNC

Peluang (O)

l. kerjasama pengabdian masyarakat dengan

perusahaan melalui program CSR

2. adanya pendampingan dalam pengelolaan dan

penggunaan anggaran p€nelitiaq pelatihan dosen

untuk uusan administrasi keuangan

3. kondisi geografis daerah Cilacap mendukung

kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen PNC

Kelemshan (W)

1. kecilnya rasio judul pengabdian masyarakat

terhadapjumlah dosen di lingkungan PNC

2. Menurunnya dana intemal darl/atau ekstemal untuk

kegiatan pengabdiar masyarakat yang tersedia

Ancaman (T)

l. Persaingan hibah pengabdian masyarakat dengan

peneliti luar yang semakin ketat.

2. Reviewer pengabdian masyarakat memilikj standar

penilaian yang semakin tinggi

3. Semakin sulitnya prosedur pelaporan pertanggung

jawaban kegiatan dan hasil pengabdian masyarakal

Tabel9. SWOT Luaran Tri Dharma

KekuataD (S)

l. Terdapat prodi unggulan di PNC dengan jumlah

lulusan dan nta-rata nilai indeks prestasi mahasiswa

meningkat setiap tahun

2. Peningkatan prestasi mahasiswa PNC di tingkat

nasional maupun intemasional dalam bidang

akademik dan atau non-akademik

3. Lulusan memiliki masa waktu studi tepat waktu dan

cepat mendapatkan Pekelaan
4.Lulusan PNC bekerja sesuai dengan kompetensi

bidangnya dan sebagian menjadi wirausaha

Kelemahan (w)

l. Adanya unit kegiatan mahasiswa yang belum

optimal dalam pengembangan dan p€ningkatan

mahasiswa b€rpotensi

2. Belum banyaknya kegiatan pelatihan tambahan dari

kampus untuk p€ngingkatan skill dan kompelensi

mahasiswa

Rata-rata Persentase mahasiswa tidak menuntaskan

pembelajaran masih sekitar 8.95% selama 4 tahun

terakhir
Belum Optimalnya informasi pusat karir pada

website PNC

Belum banyaknya Jumlah sitasi penelitian dosen

PNC

r

F



Belum ryimalnya rasio Jumlah Artikel Ilmiah
tingkat nasional dan atau intemasional dengan
jumlah dosen PNC

Belum Optimalnya rasio Jumlah HAKI dan atau

paten dengan jumlah dosen PNC

Belum optimalnya rasio jumlah buku
tekvajar/ilmiah yang dihasilkan dengan jumlah

dosen PNC

Belum Optimalnya rasio Jumlah pemakalah pada

seminar regional dan alau nasional dan atau

intemasional dengan jumlah dosen PNC
Peluang (O)

l. Penulisan artikel ilmiah nasional/intemasional

terindeks mgndafratkan dana insentil
2. Indusrri banyak membuka lapangan kerja bagi

lulusan baru

3. Pelatihan tidak berbayar kepada mahasisrva secara

online dari kementerian terkait

Ancaman (T)

I rendahnya ketenarikan masyarakar lerhadap hasil
penelitian dan kegiatan pengaMian masyarakat

P. Kualitas dan latar belakang mahasiswa pendaflar

berbeda-beda

3. Banyaknya lulusan perguruan tinggi yang lebih
besar dengan kompetensi keahlian yang serupa

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 27 Januari 2021

Direktur,

9102 t001
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