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I. PENDAHULUAN 

 

Rencana strategis (Renstra) ini merupakan pernyempurnaan renstra Politeknik 

Gunakarya Indonesia (PGI) tahun 2006-2016.Renstra ini disusun bersama Senat 

PGI. Visi PGI adalah cita-cita dan komitmen bersama untuk diwujudkan  dengan 

mempertimbangkan potensi, sumber daya yang dimiliki, permasalahan yang 

dihadapi dan perubahan lingkungan dan yang sedang berkembang. Berdasarkan 

visi tersebut, dirumuskan misi serta program dan kebijakan untuk 

mencapainya.Renstra ini dimaksudkan sebagai landasan dan arahan untuk 

pelaksanaan program PGI sampai dengan tahun 2016.Renstra ini bersifat dinamis 

dan dievaluasi secara periodik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang 

berperngaruh secara signifikan terhadap pengembangan PGI. 

Renstra ini sebagai dasar dan pedoman dalam rangka pengembangan dan 

penyusunan program-program pada setiap unit kerja dan merupakan 

kesepakanan bersama penyelenggara PGI. Renstra ini akan diuraikan secara 

lengkap agar mudah diimplementasikan dalam rencana operasional dan 

disesuaikan dengan sistem operasional prosedur (SOP).  

 

1. ANALISA SITUASI STRATEGIK  

1.1. Analisa Aspek Lingkungan Internal dan Eksternal  

Lingkungan internal mencakup berbagai aspek yang secara langsung berkaitan 

dengan kondisi riil lembaga baik yang menyangkut aspek kekuatan (strength) 

maupun kelemahan (weakness) yang melalui aspek tersebut maka akan diketahui 

tentang keunggulan bersaing (competitive advantage) PGI. Adapun aspek internal 

yang dianalisis dan dijadikan dasar untuk memahami kekuatan dan kelemahan 

lembaga ini mencakup: program dan jenjang pendidikan, sumberdaya manusia, 

sarana dan prasarana, organisasi, administrasi, pembiayaan dan keuangan, 

pengendalian, kemahasiswaan, dan aspek pendukung kelembagaan. Penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat berikut gambaran aspek lingkungan internal 

di PGI. 
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Lingkungan Eksternal yang dianalisis menghasilkan kondisi yang ada di luar 

lembaga baik yang memberi peluang bagi kelangsungan dan kemajuan PGI atau 

ancaman yang harus disikapi secara tepat.Adapun aspek eksternal yang dianalisis 

adalah kompetensi lulusan dan/atau tuntutan pengguna, berbagai kerjasama dan 

bantuan yang tersedia dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

 

1.2. Analisa Aspek Program dan Jenjang Pendidikan  

Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh PGI sampai dengan Tahun 

2011/2012  adalah program Diploma III, yaitu Program Studi Teknik Mesin, Teknik 

Elektro, Teknik Komputer dan Akuntansi.  Berdasarkan evaluasi yang telah 

dilakukan oleh PGI  menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Program-

program ini dinilai telah banyak berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja 

dengan keahlian pada bidang masing-masing secara khusus di kawasan industry 

di Bekasi. 

 

1.3. Analisa Aspek Kerjasama dan Pengembangan Jaringan   

Perkembangan pendidikan vokasional bergerak cepat secara dinamis dan bersifat 

kompetitif dan permintaan dari masyarakat akan lulusan politeknik terus 

mengalami peningkatan dan PGI tidak mampu memenuhi permintaan perusahaan. 

Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut PGI berusaha mengelola 

pendidikan dengan baik dan terus melakukan kerjasama atau mengembangkan 

jaringannya dalam hal kelembagaan, sumber daya maupun informasi. 

Saat ini untuk melakukan kerjasama dan mengembangkan jaringan sangat 

terbuka lebar baik dengan pihak lokal yaitu kawasan industri di Bekasi dan 

sekitarnya.Pihak yang dapat diajak kerjasama sangat beragam baik dari lembaga 

pemerintah maupun berbagai jenis perusahaan.Selain itu kerjasama atau jaringan 

juga bisa terlaksana dengan lembaga pemerintahan, swasta/perusahaan, sosial 

atau secara personal atau kelompok.Dengan kerjasama ini masukan dan revisi 

bagi pengembangan kurikulum maupun kegiatan penunjang lainnya sehingga 

pendidikan dan lulusan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan di masyarakat baik 
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dari dunia usaha/swasta maupun pemerintah. 

 

1.4. Analisa Aspek Sumber Daya Manusia  

PGI memiliki 28 tenaga pendidik (Dosen Tetap). Dosen tetap yang berpendidikan 

S-2 adalah 11 orang (39,28%)  dan S-1 berjumlah 17 orang (60.72%). Dan 3 

(tiga) orang sedang dalam studi lanjut ke program S-2. Data ini menunjukkan 

bahwa PGI masih memiliki tugas berat agar seluruh dosen berpendidikan minimal 

S-2 sesuai dengan undang-undang guru dan dosen. Sementara itu terdapat 21 

tenaga kependidikan dengan latar belakang pendidikan S-1; 5 orang, D3; 11 

orang, SMA; 5 orang,tenaga kependidikan tersebut ditempatkan pada beberapa 

unit kerja, mulai dari unit administrasi, seperti bagian akademik, kemahasiswaan, 

laboran bagian kepegawaian dan keuangan, teknisi dan keamanan. Untuk 

mendukung kelancaran kegiatan akademik, sejumlah tenaga kependidikan 

ditempatkan untuk membantu kegiatan yang dilakukan di tingkat program studi. 

Dalam usaha meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, PGI telah 

melakukan berbagai program peningkatan kualitas.Beberapa diantaranya adalah 

dengan memberikan prioritas kesempatan kepada tenaga pendidik untuk 

melanjutkan pendidikan pada S-2 dan S-3.Peningkatan kualitas juga dilakukan 

dengan mengirimkan tenaga pendidik pada kegiatan seminar dan lokakarya dalam 

berbagai bidang di Indonesia.Demikian juga untuk peningkatan kualitas tenaga 

kependidikan, PGI menyelenggarakan program pengiriman tenaga kependidikan 

pada beberapa program pelatihan keterampilan, seminar dan lokakarya.Beberapa 

pelatihan pada tataran keterampilan, PGI menyelenggarakan sendiri pelatihan 

tersebut (in house training). 

 

1.5. Analisa Aspek Kemahasiswaan  

Aktivitas kemahasiswaan di PGI sangatlah beragam, baik aktivitas rutin maupun 

aktivitas tentatif yang dilakukan oleh organisasi maupun perorangan dan 

kepanitiaan.Aktivitas ini terus ditumbuhkan dan dibina karena aktivitas ini sangat 

membantu mahasiswa untuk mengembangkan diri, meningkatkan keterampilan 

dan keahlian serta pendewasaan diri. 
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Bidang Kemahasiswaan mengkoordinir seluruh kegiatan kemahasiswaan, 

menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan rutin dan program tentatif, 

mengawasi setiap kegiatan yang diusulkan dan diadakan, mengatur jadwal, 

menyaring program yang diajukan, dan memberikan bantuan dana stimulan untuk 

kegiatan yang mendapat prioritas. Di samping itu juga memberikan konsultasi 

untuk pengembangan bidang kemahasiswaan.Semua kegiatan dilakukan 

berdasarkan koordinasi penggunaan waktu dan fasilitas dengan koordinator 

penyelenggara kegiatan perkuliahan. 

Dalam melakukan kegiatan, mahasiswa berkoordinasi dan bernaung di bawah 

payung organisasi kemahasiswaan, mulai dari (himpunan mahasiswa sampai unit 

kegiatan mahasiswa yang menampung minat mahasiswa), yaitu:  

 Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) 

 Unit Kegiatan Mahasiswa  

 Rohani Islam dan Rohani Kristen 

Kegiatan mahasiswa pada umumnya terbagi dalam tiga kegiatan besar, yaitu 

kegiatan penalaran, kesejahteraan kemahasiswaan, kegiatan ekstra kampus. 

Untuk memperlancar kegiatan kemahasiswaan tanpa saling mengganggu dengan 

kegiatan perkuliahan, PGI  menyediakan ruang untuk kemahasiswaan.  

 

1.6. Analisa Aspek Sarana dan Prasarana  

Sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan akademik sebagai program utama, 

diperlukan sarana dan prasarana berupa peralatan dan ruang, baik untuk kegiatan 

yang langsung berhubungan dengan kegiatan perkuliahan dan praktek, maupun 

peralatan dan ruang yang digunakan oleh tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan untuk membantu pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan 

oleh tenaga pendidikan dan mahasiswa.   

 

1.6.1. Gedung dan Ruang  

Politeknik Gunakarya Indonesia memiliki dua kampus A dan Kampus B. Kedua 

lokasi sangat strategis, Kampus A. (Kampus Baru) terletak di Jl. Cut Mutia – Grand 

Center Blok D No. 24-27 (Kampus A-Sebelumnya di Jl. Cut Mutia No. 99 Bekasi) 
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dan Kampus B di Jl. Raya Cibarusah Gedung Sentra Kuning Blok B. No. 13-14 

Cikarang Bekasi, kedua tempat ini mudah dijangkau oleh masyarakat dengan 

menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Lokasi yang 

menguntungkan tersebut menjadikan PGI sangat mudah untuk dikenal dan 

diketahui oleh masyarakat. Berikut ini adalah  jenis peruntukan gedung dan 

luasnya masing-masing. 

No Fungsi Ruang 

Luas Bangunan/ Luas 

Lahan 

(Dalam m2) 

1 Ruang kuliah dan seminar (total) 1084 

2 Laboratorium/ praktek dan latihan (total) 200 

3 
Kantor pimpinan, Program Studi, 

Administrasi (total) 
200 

4 Perpustakaan 75 

5 Musholla 72 

6 Taman/ ruang terbuka (total) 150 

7 Ruang parkir (total) 300 

8 Kantin 50 

9 Toilet 40 

 

1.6.2. Alat dan Peralatan  

Program studi di PGI adalah program pendidikan vokasional yang menghasilkan 

lulusan yang di samping memiliki pengetahuan dan keilmuan, juga memiliki 

keterampilan dan keahlian dalam bidang masing-masing.Untuk itu seluruh 

kegiatan perkuliahan harus ditunjang oleh alat dan peralatan yang sesuai dengan 

kebutuhan.Alat dan peralatan ini dikelola dan digunakan secara khusus di dalam 

laboratorium. PGI sampai tahun akademik 2011/2012 memiliki laboratorium dan 

perlengkapan sebagai berikut:  
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No. Nama Laboratorium Peralatan Utama 

1  Teknik Mesin  Peralatan las, Peralatan proses produksi, dan 

lain-lain  

2  Teknik Elektro Perangkat elektronika, instrumentasi, 

program, PLC dan lain-lain  

3  Teknik Komputer   Komputer, peralatan jaringan  

4  Akuntansi   Modul, Komputer 

 

Beberapa alat dan peralatan yang ada di laboratorium yang digunakan dalam 

intensitas yang tinggi.Selain itu jumlah alat dan peralatan kurang sebanding 

dengan jumlah mahasiswa yang menggunakan.Hal ini menyebabkan kegiatan 

praktek membutuhkan waktu lebih dari yang seharusnya karena sistem 

penjadwalan yang ketat dan panjang. 

 

1.7. Analisa Aspek Organisasi dan Administrasi  

Sesuai dengan PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Statuta PGI  

organisasi PGI terdiri atas : 

a. Unsur Pimpinan : Direktur dan Wakil Direktur; 

b. Senat Politeknik; 

c. Unsur Pelaksana Akademik: Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat; Pusat Penjaminan Mutu, Unit Penjaminan 

Mutu 

d. Unsur Pelaksana Administrasi  

e. Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis 

Direktur ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan senat PGI dan ditetapkan oleh 

Yayasan.  Direktur dibantu tiga orang Wakil Direktur  yaitu wakil direktur I bidang 

akademik, wakil direktur II bidang keuangan dan kepegawaian dan wakil direktur 

III bidang kemahasiswaan dan kerjasama.  

Ketua Program Studi dipilih oleh dosen program studi dengan pemilihan secara 

demokratis di level prodi. Hasil pemilihan di level prodi dilaporkan dalam rapat 
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Senat PGI dan disahkan dan kemudian ditetapkan oleh Yayasan. Ketua prodi 

terpilih menunjuk sekretaris prodiyang disetujui yayasan, bertugas membantu 

ketua dalam memimpin prodi. Kegiatan adminsitrasi dilaksanakan oleh tenaga 

administrasi prodidan administrasi akademik sesuai dengan job description 

masing-masing. Pelaksanaan kegiatan akademik mengikuti peraturan akademik 

yang ditetapkan oleh Politeknik.  Norma-norma etika sivitas akademika dalam 

kehidupan kampus diatur dalam kode etik, sehingga suasana akademik berjalan 

dengan baik dan kondusif. 

Setiap prodidipimpin oleh seorang ketua prodi.Ketua prodi bertugas memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan serta pelaksanaan rencana 

kegiatan rutin dan rencana kegiatan pengembangan program studi sesuai dengan 

visi, misi, dan tujuannya. 

Seperti juga susunan dan tata kerja organisasi, sistem administrasi yang 

diterapkan oleh PGI dilaksanakan dengan menggunakan pedoman dan aturan 

yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pedoman yang 

ada, sistem administrasi di PGI dibagi dalam beberapa komponen kerja, yaitu:  

 Administrasi akademik  

 Administrasi kepegawaian dan keuangan  

 Administrasi kemahasiswaan  

 Administrasi umum  

 

1.8. Analisa Aspek Penelitian  

Penelitian merupakan salah satu aspek dari tridarma perguruan tinggi yang sangat 

penting eksistensinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Melalui penelitian inilah para  dosen  dan mahasiswa dapat mengembangkan 

potensi dirinya secara optimal.  

Di PGI budaya penelitian masih perlu ditingkatkan. Sumber-sumber dana 

penelitian cukup  banyak dan variatif, baik dana internal yang bersumber dari PGI. 

Jumlah dana yang masih terbatas menyebabkan kesempatan dosen untuk 

melakukan penelitian dan atau menulis karya ilmiah menjadi sangat sedikit. Untuk 
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menampung dan mengapresiasi hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen, 

melalui UPT Penelitian dan pengadbidan kepada masyarakat menfasilitasi untuk 

penerbitannya pada jurnal-jurnalilmiah.PGI masih berusaha untuk membuat jurnal 

kampus PGI sendiri, namun terkendala juga masih minimnya jumlah hasil 

penelitian dan penulisan karya ilmiah dosen dan mahasiswa. 

 

1.9. Analisa Aspek Pengabdian Kepada Masyarakat   

Sebagai komponen ketiga dalam Tridarma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian 

masyarakat di PGI mendapat perhatian yang sama besarnya dengan kegiatan 

pendidikan dan penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kegiatan 

pengabdian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.Dana penunjang 

utama kegiatan ini bersumber dari anggaran yang disediakan oleh PGI.Terdapat 

juga kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa.Beberapa bentuk 

pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen PGI, baik kegiatan pengabdian 

rutin, maupun yang dilakukan berdasarkan pengajuan atau permintaan 

khusus.Beberapa bentuk diantaranya adalah kegiatan penyuluhan dalam berbagai 

bidang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang diberikan bantuan, 

kegiatan pelatihan terutama dalam bidang sosial.Kegiatan pengabdian juga 

dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan berupa santunan, pelatihan dan 

penanaman pohon. 
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II. VISI, MISI, MOTTO, TUJUAN   

 

PGI sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki visi, misi, motto dan tujuan 

sebagai berikut:  

Visi 

Menjadi politeknik unggulan (center of excellence) yang menghasilkan tenaga 

ahli madya (AMd) yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa 

nasional  yang berdasarkan Pancasila. 

Misi 

Menyiapkan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan secara profesional; 

merancang, menganalisis, merencanakan, memecahkan masalah, 

menjelaskan hasil penelitian industri, dan menerapkan manajerial sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan biaya yang 

terjangkau masyarakat. 

 

Motto 

ANDA PASTI BISA 

 

Tujuan  

PGI bertujuan  menghasilkan tenaga Ahli Madya yang berkualifikasi sebagai 

berikut: 

a. Memiliki integritas kepribadian yang tinggi serta memiliki jiwa 

kewiraswastaan yang kreatif dan inovatif; 

b. Mampu beradaptasi terhadap perubahan pradigma baru  dan  kemajuan  

teknologi, maupun terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat 

khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan di bidang 

keahliannya.  

c. Mampu berkomunikasi, memimpin dan menerapkan pengetahuan serta 

ketrampilan teknologi yang dimiliki ke dalam kegiatan produktif dan 

pelayanan pada masyarakat. 
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d. Mampu menghasilkan pekerjaan yang bermutu yang mengacu pada  

standar industri baik secara nasional dan internasional. 

e. Mampu mengendalikan semangat dan jiwa nasionalisme berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945.
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III.  KONDISI DAN FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN 

 

3.1. Isu Strategis  

Sektor industri dan sektor-sektor lain yang terus berkembang dan bertumbuh 

dengan cepat secara khusus di Bekasi membuat penyelenggara pendidikan 

harus berbenah untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja pada sektor-

sektor tersebut. Pada tahun 2015 telah ditetapkan seluruh Negara-negara 

ASEAN menjadi Asean Community, aritnya bahwa pasar tenaga kerja terbuka 

untuk semua negara-negara Asean. Dengan demikian tenaga kerja terdidik dari 

luar negeri yang masuk ke dalam negeri akan semakin besar, sehingga 

persaingan akan semakin ketat. Maka PGI bertekad mempersiapkan diri untuk 

menciptalan tenaga ahlimadya, dengan menyelenggarakan pendidikan dengan 

proses yang benar dengan dukungan sumber daya yang memadai. 

Penyusunan Renstra PGI merupakan implementasi otonomi pendidikan dalam 

mengembangkan melalui program-program yang tidak bertentangan dengan  

aturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

Untuk mendorong penyelenggaraan PGI yang berkualitas, pengelolaan secara 

otonom tidaklah cukup tetapi harus dilakukan dengan tata kelola yang baik.PGI 

diharapkan untuk meningkatkan kapasitas institusionalnya dan mutu 

pengelolaan seluruh bidang dan unit kerja yang ada.bidang tersebut  mencakup 

bidang akademik, bidang keuangan, bidang sumbedaya manusia, bidang 

sarana-prasarana, bidang informasi, dan bidang penunjang lainnya. 

 

3.2. Kondisi PGI 

Kondisi PGI  secara internal pada saat merumuskan Renstra ini, baik kekuatan 

dan kelemahan serta program-program untuk meningkatkan kekuatan dan 

mengurangi kelemahan. Oleh karena itu PGI mengidentifikasi secara cermat 

kekuatan dan kelemahan untuk merumuskan langkah-langkah untuk 

memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan-kelemahan. 

Kekuatan yang dimilik PGI adalah sebabai berikut: 

a. PGI telah memiliki program pendidikan yang menyiapkan lulusan yang ahli 
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dibidangnya dan memiliki karakter dan ethos kerja 

b. PGI memiliki sumber daya untuk mendukung pencapaian visi,misi, tujuan 

serta program-program. 

c. PGI memiliki stuktur organisasi  dan perangkat di dalamnya serta memiliki  

kemampuan untuk mengelola perguruan tinggi 

d. PGI memiliki komitmen untuk berusaha memberikan kontribusi dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

e. PGI memiliki mitra kerja dengan Balai Latihan Kerja Bekasi dan 

Perusahaan-perusahan di Kawasan Industri di Bekasi. 

f. PGI telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan lembaga 

pendidikan politeknik. 

 

Kelemahan-kelemahan: 

a. Tenaga Pendidik belum seluruhnya berpendidikan S-2 dan memiliki 

kepangkatan atau jabatan dosen. 

b. Sistem informasi yang ada belum optimal dalam penyajian sistem informasi 

akademik, keuangan secara online. 

c. Jumlah sarana laboratorium belum lengkap demikian juga literatur di 

perpustakaan  

d. Jumlah penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat masih rendah. 

 

3.3. Faktor-faktor  Keberhasilan  

a. Adanya kemauan yang kuat dari pengelola dan kemampuan mengelola 

pendidikan  politeknik dalam peningkatan kualitas pada setiap unit kerja. 

b. Sumberdaya yang memadai dan ketersediaan perangkat-perangkat 

menjadikan sinergi untuk mencapai tujuan. 

c. Perbaikan secara berkelanjutan (kaizen) untuk menuju kesempurnaan.  
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IV. TUJUAN DAN STRATEGI 

 

4.1. Tujuan  

a. Mengelola lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan yang bermutu 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu (outcome), maka input dan 

prosesnya harus benar dan tepat sesuai dengan standar yang ditentukan. 

Proses ini melalui beberapa tahapan, membutuhkan penanganan yang 

tepat dan perangkat-perangkat yang baik (kurikulum, SOP dan sumber 

daya lainnya). Oleh karena itu PGI menyadari pentingnya setiap tahapan 

untuk dibenahi dengan baik. 

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian 

Penelitian  bagi dosen dan mahasiswa akan ditingkatkan jumlah dan 

kualitasnya, baik yang dilakukan secara sendiri, kelompok maupun secara 

bersama-sama antara dosen dan mahasiswa atau kerjasama dengan 

lembaga-lembaga lain. 

c. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat 

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki potensi sumber daya 

akan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat  dengan melakukan 

berbagai kegiata-kegiatan  untuk mendukung pembangunan bangsa. 

d. Meningkatkan kualitas  dan kuantitas sumber daya manusia 

Sumber daya manusia adalah asset berharga di PGI, oleh karena itu 

peningkatan kualitas mutlak diperlukan  melalui pendidikan dan pelatihan-

pelatihan. Pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan  terus 

ditingkatkan. Jumlah tenaga pendidik  akan ditingkatkan sesuai dengan 

rasio mahasiswa. Demikian juga tenaga kependidikan akan ditambah 

jumlahnya untuk meningkatkan pelayanan pada unit-unit kerja. 

e. Menyediakan sarana dan prasarana  

Sarana dan prasarana perkuliahan merupakan objek vital bagi PGI untuk 

mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.Pembangunan, 
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pengadaan dan perawatannya dilaksanakan secara periodik untuk 

memenuhi kebutuhan sivitas akademik berdasarkan standar ditetapan. 

f. Mengadakan sistem informasi yang memadai dan modern 

Pengadaan sistem informasi di PGI dilakukan untuk memudahkan 

penyampaian informasi yang berhubungan dengan dokumentasi, informasi 

akademik, pembayaran biaya kuliah, nilai mahasiswa, kegiatan mahasiswa, 

alumni baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. 

g. Terciptanya tata kelola yang baik (good polytechnic governance) 

Pengelolaan PGI terus memegang teguh prinsip akuntabilitas dan 

transparansi agar selalu tercipta iklim kampus yang menarik dan dinamis. 

h. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain. 

Untuk memperkokoh eksistensinya, PGI terus menjalin kerrjasama dengan 

lembaga pemerintah dan swasta untuk kegiatan kegiatan akademik  seperti 

praktek, magang, penempatan lulusan, pelatihan, penelitian,  perekrutan 

dan kerjasama bidang lainnya. 

i. Meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu untuk mengevaluasi proses 

belajar mengajar di PGI. 

Pembentukan unit penjaminan mutu dan pusat penjaminan mutu PGI. 

j. Membuka program studi Diploma IV 

PGI sebagai pendidikan vokasional menyadari akan perlunya peningkatan 

kemapuan lulusan ke jenjang diploma IV. Hal ini didasari dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat 

dibutuhkan program studi yang lebih tinggi unutk mengakomodir 

perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut secara khusus 

pada sektor industri.
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4.2 Penjabaran Tujuan dan Strategi  

Tujuan  Uraian Indikator Keberhasilan 
Kebijakan dan Program Untuk Mencapai Tujuan  

Kebijakan Program 

k. 1.  Menghasilkan 

lulusan yang 
bermutu sesuai 
dengan 

kebutuhan 
masyarakat. 

1. Meningkatkan 

mutu calon 
mahasiswa baru.  

1. Jumlah mahasiswa baru 

berkategori berprestasi yang 
diterima ≥ 15% dari total 
mahasiswa. Nilai yang 

ditetapkan untuk kelulusan 
ditingkatkan dari nilai 56 – 100 

menjadi nilai  65 – 100 . 

1. Perbaikan sistem 

penerimaan 
mahasiswa baru.  

2. Peningkatan metode 

promosi yang 
berkelanjutan.  

3. Memperbaiki soal ujian 
tertulis. 

 

 
 

1. Evaluasi dan perbaikan sistem 

penerimaan mahasiswa baru.  
2. Pengembangan sistem 

penjaringan calon mahasiswa 

berprestasi.  
3. Peningkatan kegiatan promosi. 

4. Peningkatan jumlah beasiswa 
untuk meningkatkan animo 
mahasiswa berprestasi ke PGI. 

5. Mengkaji dan menerapkan soal-
soal ujian tertulis. 

2. Meningkatnya 
mutu proses 
belajar- mengajar 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Seluruh mata kuliah 
mempunyai deskripsi 
(silabus/SAP/AP) mata kuliah.  

2. Seluruh mata kuliah 
praktek/praktikum mempunyai 

modul ajar.  
3. Jumlah kehadiran dosen sesuai 

jadwal ≥ 94%.  

4. Indeks kepuasan proses belajar 
mengajar mahasiswaminimal  
≥7.5 pada skala 1-10.  

 
 
 

 

1. Pengawasan proses 
belajar mengajar pada 
setiap unit kerja.  

2. Pengembangan sistem 
informasi akademik 

dan kemahasiswaan.  
3. Perumusan kebijakan 

dari hasil indeks 

kepuasan mahasiswa 
terhadap roses belajar 
mengajar.  

4. Penyediaan anggaran 
untuk operasional 
proses belajar 

mengajar yang 
memenuhi standar 
nasional pendidikan. 

1. Memonitorseluruh proses  
akademik. 

2. Melaksanakan pelatihan dan 

pengembangan metode mengajar 
secara  periodik dan 

berkesinambungan 
3. Pemberian insentif untuk 

penulisan modul/buku ajar.  

4. Pengadaan  sarana dan prasarana 
belajar. Menyediakan beasiswa 
bagi mahasiswa kurang mampu 

dan mahasiswa berprestasi.  
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 3. Meningkatkan 
mutu dan 
kompetensi 

lulusan. 

1. Langsung diterima bekerja 
sebelum lulus  20 % , lulusan 
dengan waktu tunggu bekerja 

≤  3 bulan sebanyak  80%.  
2. Jumlah lulusan yang bekerja 

sesuai bidangnya  80%.  

3. Jumlah lulusan yang bekerja 
sebagai wirausaha  20%. 

4. Adanya Tim Pengembangan 

Karir  

1. Membuat database 
pada alumni  

2. Pembentukan Tim 

Pengembangan Karir 

1. Melakukan tracer study secara 
berkesinambungan terhadap 
lulusan dan pengguna lulusan.  

2. Menindaklanjuti feedback dari 
alumni.  

3. Peningkatan kerjasama dengan 

perusahaan 
4. Mengadakan pertemuan dengan 

alumni setiap tahun  

5. Membangun sistem informasi 
alumni. 

6. Membentuk Tim Pengembangan 

Karir 
 

 4. Meningkatnya 
kegiatan 

kemahasiswaan  

1. Himpunan Mahasiswa prodi  
2. aktif mengadakan kegiatan 

3. Jumlah unit kegiatan 
kemahasiswaan yang aktif ≥8  
kegiatan  pertahun. 

4. Jumlah kegiatan sofskil dan 
pendidikan karakter 4 kegiatan 
pertahun 

 

1. Penyedian Dana utuk 
mendukung kegiatan 

mahasiswa  
2. Pendampingan dosen 

setiap kegiatan 

mahasiswa 
3. Penyediaan Sarana 

dan prasarana yang 

mendukung 
kegiatankemahasiswa

an. 4. Sosialisasi 
kegiatan mahasiswa 
sebagai salah satu 

syarat memperoleh 
beasiswa 

1. Penjadwalan kegiatan-kegiatan 
kemahasiswaan setiap tahun. 

2. Menganggarkan dana untuk 
setiap kegiatan kemahasiswaan. 

3. Memberikan kesempatan seluas-

luasnya untuk menggunakan  
sarana dan prasarana untuk 
kegiatan kemahasiswaan.  

4. Mengikutkan mahasiswa untuk 
mengikuti kegiatan 

kemahasiwaan yang diadakan 
kampus lain, perusahaaan dan 
lembaga lain. 

5. Mengembangkan sistem 
informasi akademik dan 
kemahasiswaan. 
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 5. Meningkatkan 
jumlah penerima 
beasiswa  

Jumlah mahasiswa penerima 
beasiswa meningkat setiap tahun  

Berusaha memperoleh 
dana untuk beasiswa 
mahasiswa dan jumlah 

penerima akan ditambah 
setiap tahun   

Mencari alternative sumber dana 
untuk beasiswa baik dari depdiknas, 
perusahaan dan yayasan  

2. Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas  

penelitian 

1. Meningkatnya  
kualitas dan 
kuantitas 

penelitian. 
 

1. Dosen yang mengajukan 
proposal penelitian berjumlah 6 
judul setiap tahun.   

2. Jumlah penelitian selesai setiap 
tahun ≥ 4 judul. 

3. Jumlah publikasi ≥ 2 judul 
setiap tahun. 

4. Adanya database penelitian 

dosen yang dapat diakses 
secara online. 

5. Mahasiswa  yang terlibat dalam 

penelitan  
 

1. Penyediaan anggaran 
untuk kegiatan 
penelitian dosen.  

2. Peningkatan 
keterlibatan mahasiswa 

dalam kegiatan 
penelitian. 

3. Penyaringan penelitian 

oleh Pusat 
Pengendalian Mutu 

 

 
 
 

 

1. Membuat anggaran untuk 
penelitian setiap tahun 

2. Mengirim dosen untuk mengikuti 

pelatihan penelitian 
3. Melibatkan mahasiswa proyek  

tugasakhir dalam penelitian 
dosen. 

4. Setiap hasil penelitian di 

evaluasi oleh Pusat 
Pengendalian Mutu 

5. Berlangganan jurnal ilmiah 

nasional terakreditasi. 
6. Menfasilitasi penerbitan hasil 

penelitian pada jurnal ilmiah 

 

 2. Meningkatnya  
kualitas  dan 
kuantitas publikasi 

penelitian dosen. dan 
penerbitan  

1. Jumlah dosen yang telah 
mempublikasikan hasil 
penelitiannya sebagai penulis 

utama di jurnal atau seminar 
tingkat nasional ≥ 2 orang 
pertahun.  

2. Adanya publikasi dosen dari 
hasil penelitiannya atau  
sebagai penulis buku dengan 

ISBN 
3. Jumlah hasil karya yang di 

patenkan dalam 5 tahun 

minimal 1 hak paten.  
4. Terbitnya jurnal kampus PGI  

1. Penyediaan anggaran 
untuk pengembangan 
kegiatan publikasi 

penelitian dosen.  
2. Mendorong dosen 

untuk penulisan buku-

buku  

1. Memberikan insentif  kepada 
dosen yang hasil penelitian 
dipublikasikan pada jurnal ilmiah 

yang terakreditasi.  
2. Mengalokasikan anggaran untuk 

penerbitan jurnal ilmiah PGI 

3. Memberikan penghargaan 
kepada dosen yang hasil 
karyanya dipatenkan  

4. Memberikan penghargaan 
kepada dosen yang 
bukuditerbitkan 
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3.Mengadakan 
pengabdian kepada 
masyarakat 
 

Meningkatkan jumlah 
kegitan pengabdian 
kepada masyarakat.  

1. Pengabdian kepada masyarakat 
yang dilakukan berjumlah 4 kali 
dilakukan 4 kali  dalam setahun  

2. Mahasiswa dilibatkan mahasiswa 
dalam pengabdian kepada 
masyarakat.  

3. Hasil proyek tugas akhir dapat 
disumbangkan ke masyarakat  
minimal 1 jenis produk  dalam 2 

tahun  

1. Penyediaan anggaran 
untuk kegiatan 
pengabdian kepada 

masyarakat.  
2. PGI meingkatkan 

keterlibatan mahasiswa 

dalam kegiatan 
pengabdian.  

3. Mendorong dosen dan 

mahasiswa melakukan 
pengadian kepada 
masyarakat. 

1. Mengalokasikan dana untuk  
kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan jumlah 

kegiatan  
2. Menyempurnakan dan 

memproduksi hasil tugas akhir  

untuk dapat dikomersilkan untuk 
dapat digunakan masyarakat  

3. Mengaktifkan lembaga pengadian 

untuk mengkaji jenis-jenis 
kegiatan secara periodik. 

4. Meningkatkan 
kualitas  dan 
kuantitas sumber 

daya manusia 
 

1. Kualitas   dan 
kuantitas tenaga 
dosen setiap prodi 

memenuhi syarat 
sesuai dengan UU 
Sistem Pendidikan 

Nasional   

1. Dosen berpendidikan S2= 90%, 
S1 = 5% dan S3 = 5%, tingkat 
pada tahun 2016 

2. Dosen telah lulus sertifikasi 
50% pada  tahun 2016 . 

3.  Seluruh dosen telah 

mempunyai jabatan dosen 
pada tahun 2016  

4. Dosen aktif dalam kegiatan-

kegiatan ilmiah dan organisasi 
profesi.  

5. Rasio Dosen tetap terhadap 

mahasiswa 1:25  setiap prodi 
 

1. Mendorong dan 
menfasilitasi Dosen 
untuk melanjutkan 

studi ke jenjang yang 
lebih tinggi. 

2. Menfasilitasi dosen 

untuk  meningkatkan 
jabatan dosen dan juga 
untuk sertifikasi 

3. Mengikutkan dosen 
untuk kegiatan-
kegiatan; seminar, 

lokakarya dan 
pelatihan-pelatihan. 

4. Memproyeksikan dan 
menghitung jumlah 
mahasiswa dengan 

rasio dosen  setiapprodi  
 

 

1. Progam studi lanjut bagi dosen  
2. Program pelatihan sertifikasi 

bagi dosen  

3. Mengirim Dosen untuk 
mengikuti kegiatan-kegiatan  
ilmiah  diluar PGI 

4. Melakukan perekrutan Dosen 
minimal berpendidikan S-2 
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 2. Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas tenaga 

kependidikan   

1. Tingkat pendidikan tenaga 
kependidikan minimal D3 = 95 
%  

2. Jumlah tenaga kependidikan 
memadai pada setiap unit kerja  

1. Mendorong dan 
menfasilitasi  tenaga 
kependidikan untuk 

mengikuti pendidikan 
minimal D3 

2. Seluruh Tenaga 
kependidikan 
mempunyaiketerampila

n sesuai bidang 
masing-masing  

3. Mengikutkan tenaga 

kependidikan untuk 
mengikuti pelatihan-
pelatihan  

4. Mengkaji antara beban 
kerja dengan jumlah 
tenaga kependidikan 

setiap unit kerja. 
 

1. Memberikan kesempatan bagi 
tenaga kependidikan untuk 
meningkatkan pendidikan dan 

keterampilanya. 
2. Menfasilitasi tenaga 

kependidikan untuk melanjutkan 
studinya. 

3. Perekrutan tenaga kependidikan 

minimal tingkat pendidikannya 
D3.  

 

 3. Meningkatkan 
kesejahteraan 

tenaga dosen 
dan tenaga 
kependidikan  

Tingkat kesejahteraan tenaga 
pendidik  dan tenaga kependidikan 

memperoleh gaji pokok, 
tunjangan-tunjangan dan 
jamsostek  sesuai dengan tingkat 

pendidikan, lama kerja dan 
kepangkatan  

1. Memberikan 
kompensasi sesuai 

dengan tingkat 
pendidikan, lama kerja  
bagi dosen dan tenaga 

kependidikan 
2. Memberikan THR setiap 

tahun, tunjangan 

kesehatan dan  
jamsostek  
 

4.1.1. Membuat database 
kepegawaian 

4.1.2. Membuat penggolongan dan 
jenjang  kepengkatan pada 
tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan secara periodic 
dan berkesinambungan. 

4.1.3. Memberikan penghargaan 

kepada staf yang berprestasi 

5.Menyediakan 

sarana dan 
prasarana 

 

Tersedianya sarana 

dan prasarana sesuai 
standar nasional 
pendidikan.  

1. Rasio  jumlah mahasiswa 

terhadap jumlah ruang kuliah 
1:2  m2   

2. Jumlah peralatan atau fasilitas 

1. Penyediaan anggaran 

untuk 
pengembangan, 
perawatan dan 

1. Mengalokasikan anggaran 

pengadaan, perawatan, 
perbaikan sarana  secara 
periodik   
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praktek/praktikum yang 
berfungsi baik ≥ 95%.  

3. Jumlah sarana, peralatan 

maupun fasilitas pada program 
teori yang berfungsi baik ≥ 

95%.  
4. Database sarana dan 

prasarana yang lengkap dan 

akurat 
5. Tersedianya jumlah sarana 

pendukung yang memadai 

 

perbaikan sarana dan 
prasarana.  

2. Tersedianya unit kerja 

khusus pengelola  
sarana dan prasarana  

3. Mengkaji kebutuhan 
sarana dan prasarana 
yang berkelanjutan.   

2. Membangun prasarana sesuai 
dengan kebutuhan dan 
pengembangan 

3. Memonitor pemakaian sarana 
dan prasarana  

 

6.Mengadakan 

sistem informasi 
yang memadai dan 

modern 
 

Memiliki sistem 

informasi terintegrasi 
dan website.  

1. Database seluruh akademik 

PGI tersimpan dan dikelola 
dengan rapi dan aman. 

2. Sistem informasi akademik, 
keuangan dan informasi 
kampus secara online  

3. Terkoneksinya seluruh gedung 
dan ruangan kerja pada 
jaringan internet. 

4.  Tersedia hot spot area 
dilingkungan kampus  dengan 
kapasitas yang memadai 

5. Tersedia  website di kampus 
PGI.  

6. Adanya sistem informasi 

manajemen di seluruh satuan 
kerja.  
 

1. Penyediaan anggaran 

untuk pengembangan  
sistem informasi  

2. Adanya tim sistem 
informasi yang 
mengelola data dan 

informasi akademik 
PGI.  
 

1. Mengalokasikan anggaran untuk 

pengembangan, perawatan dan 
pembangunan infrastruktur 

jaringan internet dan sistem 
informasi  

2. Penyediaan sarana dan 

prasarana yang menunjang.  
3. Mengikuti pelatihan 

pengambangan sistem informasi 

secara periodik bagi pengelola 
teknologi informasi PGI 
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l. 7.Terciptanya tata 
kelola yang baik 
(good polytechnic 

governance) 
 

1. Organisasi dan 

sistem tata 

pamong yang baik 

(goodgovernance) 

mencerminkan 

kredibilitas, 

transparansi, 

akuntabilitas, 

tanggungjawab 

dan keadilan 

 

1. Memilih pemimpin dan 
membangun sistem tata 
pamong yang kredibel, 

akuntabel, transparan, 
bertanggung jawab dan adil. 

2. Pemimpin di PGI dipilih secara 
demokratis secara periodik dan 
berkelanjutan 

3. Adanya laporan tahunan 
sebagai laporan 
pertanggungjawaban 

 
 

1. Tata pamong 
mengacu pada 
aturan-aturan yang 

berlaku, diantaranya: 
statuta PGI, Surat 

Keputusan Yayasan, 
Kode Etik Dosen, 
Pedoman Akademik 

dan peundang-
undangan yang 
berlaku 

2. Pembagian kerja yang 
jelas  

3. Membuat SOP dan 

melaksanakannya  
 

1. Melakanakan penilaian kinerja 
setiap unit  

2. Melaksanakan pemilihan 

kepemimpinan secara periodik 
3. Mematuhi kode etik, peraturan 

dan  perundang-undangan yang 
berlaku  

4. Setiap unit kerja membuat 

laporan pertanggungjawaban 
secara periodik 

 2. Terkelolanya 
sistem keuangan 

sesuai dengan 
standar akuntansi 
keuangan 

1. Mendapatkan opini laporan 
keuangan dengan baik  

2. Tersusunnya perencanaan 
anggaran tahunanyang sesuai 
dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
3. Adanya sistem informasi 

administrasi keuangan yang 

baik yang mudah diakses 
mahasiswa 
 

Penyesuaian sistem tata 
kelola keuangan sesuai 

dengan peraturan 
perundang-undangan 
yang berlaku.  

1. Penyusunan, penggunaan dan 
pertanggung jawaban keuangan 

sesuai dengan peraturan 
perundangundangan. 

2. Mengembangkan sistem 

informasi keuangan.  

 3. Pengelolaan 

sistem administrasi 
akademik dan 
kemahasiswaan yang 

terintegrasi dengan 
baik 

1. Adanya sistem informasi 

akademik dan kemahasiswaan 
yang mudah diakses.  

2. Ketepatan waktu dalam 

pelaporan akademik ke 
direktorat Dikti.  

3. Pelaksanaan seluruh aktifitas 

1. Penyediaan anggaran 

untuk operasional 
kegiatan akademik dan 
kemahasiswaan sesuai 

dengan standar 
nasional pendidikan.  

2. Penyesuaian sistem 

1. Pembuatan, evaluasi dan 

perbaikan SOP administrasi 
akademik dan kemahasiswaan. 

2. Mengembangkan sistem 

informasi akademik dan 
kemahasiswaan. 

3. Pelaporan akademik setiap 
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akademik dan kemahasiswaan 
secara tepat dan berkelanjutan  

administrasi akademik 
dan kemahasiswaan 
sesuai dengan tata 

kelola yang baik 
3. Pembuatan SOP dan 

melaksanakanya 
 

semester dengan tepat waktu 
4. Penilaian pelayanan administrsi 

akademik setiap semester dari 

dosen dan mahasiswa  
 

 4.Pelayanan 
administrasi lainnya  
bagi dosen, 

mahasiswa, dan 
masyarakat dengan 
baik  

1. Tersedianya sarana, prasarana 
dan fasilitas umum dan 
komunikasi yang memenuhi 

standar nasional pendidikan 
dan standar lainnya.  

2. Tersedianya fasilitas, peralatan 

kantor, bahan 
perkuliahansesuai kebutuhan  

3. Adanya sistem informasi yang 
digunakan pada unit kerja 
penunjang lainnya.  

4. Adanya sistem informasi 
perpustakaan 

 

1. Penyediaan anggaran 
kegiatanbagian 
administrasi 

2. Pembuatan SOP  dan 
melaksanakannya 

 

1. Meningkatkan perbaikan 
pelayanan administrasi. 

2. Peningkatan jenis dan relevansi 

sumber belajar 
3.  Mengalokasikan anggaran 

untuk  pengadaan  alat untuk 

komputerisasi 
4. Melakukan penilaian terhadap 

unit administrasi setiap 
semester. 

m. 8. Menjalin 
kerjasama dengan 

lembaga lain. 
 

PGI 
memgembangkan  

kerjasama dengan 
lulusan, perusahaan, 

pemerintah dan  
lembaga lainnya  
secara berkelanjutan  

1. Jumlah kerjasama dengan 
institusi lainnya 

meningkatminimal  1 
kerjasama per tahun.  

2. Jumlah perusahaan yang 
memesan lulusan meingkat 
minimal   5 perusahaan  per 

tahun 
3. Lembaga/perusahaan yang 

telah menjalin kerjasama tetap 

menjalin kemitraan 
4. Terjalin hubungan silaturahmi 

dengan alumni  

1. Mengkaji dan 
mengembangkan 

kemitraan dengan 
lembaga lain  

2. Memupuk hubungan 
dengan lembaga yang 
telah bekerjasama 

dengan PGI 
3. Membuka kerjasama 

dengan lembaga lain 

bidang penelitian 
4. Mendorong diadakanya 

program silaturahmi 

1. Pengembangan unit 
kerjasama dan penempatan 

kerja bagi lulusan, magang 
dan pelatihan-pelatihan.  

2. Pengembangan potensi-
potensi usaha yang dapat 
menghasilkan dana.  

3. Integrasi tri dharma 
perguruan tinggi dalam 
pelaksanaan kerjasama.  

4. Mengadakan acara 
silaturahmi dengan Alumni  
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5. Teredianya sistem informasi 
dengan alumni  
 

dengan alumni  
 

n. 9. Meningkatkan 
pelaksanaan 

penjaminan mutu 
untuk mengevaluasi 
proses belajar 

mengajar di PGI. 
o.  

1. PGI menjamin 
kualitas (quality 

assurance) tidak 
hanya pada 
lulusan  tetapi 

setiap unsur terkait 
dalam pelaksanaan 
tri dharma 

perguruan tinggi.  

2. Terlaksananya pelaksanaan 
pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada 
masyarakat  sesuai standar 
yang telah ditetapkan 

3. Adanya perbaikan atau 
peneympurnaan secara 
berkelanjutan  

4. Pusat penjaminan mutu dan 
unit bekerja secara  

professional 
 

 

1. Tim penjaminan mutu 
melaksanakan 

tugasnya dengan 
membuat pelaporan 
penjaminan mutu. 

2. Tim penjaminan mutu 
memberikan masukan 
perbaikan pada setiap 

unit kerja  
3. Memmbuat dan 

menyempurnakan 
standar-standar yang 
ditetapkan pada setiap 

komponen-kompenen 
pelaksanan pendidikan, 
penelitian dan 

pengabdian kepada 
masyarakat  

1. Memonitor  pelaksanaan 
pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat 
2. Setiap unit kerja  melaksanakan  

pekerjaanya sesuai dengan SOP 

3. Mensosialisasikan standar-
standar yang telah ditetapkan 
untuk setiap komponen-

kompenen pada tahap 
pelaksanaan pendidikan, 

penelitian dan pengadian 
masyarakat . 

p.  2. Meningkatkan 
Peringkat 

Akreditasi  setiap 
program studi  

Memperoleh peringkat akreditasi  B 
dan A 

Melaksanakan pendidikan 
sesuai dengan ketentuan-

ketentuan  dan stantar 
nyang ditetapkan  

1. Mempersiapkan dokumen-
dokumen untuk pengisian 

borang, evaluasi diri dan 
dokumen-dokumen lainya. 

2. Mengajukan reakreditasi ke BAN 

PT.  

q. 10. Membuka 

program studi 
Diploma IV 

r.  

Untuk meningkatkan 

kemampuan 
mahasiswa dalam 
rangka memenuhi 

kebutuhan 
masyarakat, PGI 

akan mengajukan  

1. Terpenuhinya syarat-syarat 

pengajuan program Diploma IV  
2. Diberikan ijin oleh Depdiknas  

untuk menyelenggarakan 

program diploma IV.  

1. Mengkaji dan 

mempersiapkan 
persyaratan pengajuan 
program diploma IV 

2. Penyediaan anggaran 
untuk program Diploma 

IV 

1. Membentuk Tim untuk  

menyusun dan menindaklanjuti 
program Diploma 4 secara 
bertahap  

2. Menyediakan anggaran untuk 
pembukaan program DIV 
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program Diploma IV 
untuk Teknik Mesin, 
Teknik Elektro, 

Teknik Komputer dan 
Akuntansi. 

 

 
 

 


