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KATA SAMBUTAN 
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 

 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur  kehadirat  Allah,  Pemilik Segala IImu, saya 

menyambut dengan sangat  gembira  atas terbitnya   buku edisi keenam POLNEP Dalam Angka  

(PDA) Tahun 2019 yang merupakan hasil  kerja  keras civitas  akademika Politeknik  Negeri 

Pontianak, khususnya Tim Panitia Pengumpul, Pengolah, Penyajian, Updating Data dan Statistik. 

POLNEP Dalam Angka (PDA) Tahun  2019 ini merupakan keberlanjutan penyajian data 

dari buku edisi sebelumnya yang menyajikan hasil-hasil  pelaksanaan Tri Dharma Perguruan  

Tinggi Politeknik Negeri  Pontianak  dalam  bentuk  angka atau data kuantitatif.   Dengan rasa 

senang  saya menilai  buku POLNEP Dalam Angka  (PDA) Tahun  2019 ini akan  bermanfaat besar  

bagi  keberlanjutan dan  keberhasilan pelaksanaan Tri  Dharma  Perguruan Tinggi Politeknik  

Negeri Pontianak dimasa mendatang. 

Dalam Buku POLNEP Dalam Angka (PDA) edisi keenam ini Tim Penyusun berusaha 

menampilkan penyajian data yang lebih variatif dan lebih lengkap. Penyusun berusaha untuk 

mensinkronkan keperluan data dengan berbagai isu yang berkembang di Kemendikbud pada 

umumnya, dan dapat menunjang untuk menyusun Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), 

Akreditasi Program Studi, penyusunan LAKIN dan keperluan data untuk Politeknik Negeri 

Pontianak pada khususnya. 

Selanjutnya saya menghimbau kepada seluruh  civitas  akademika Politeknik  Negeri  

Pontianak  untuk dapat memanfaatkan publikasi  ini sebagai  analisa  kekuatan,  kelemahan, 

kesempatan, dan tantangan  dalam  menentukan kebijakan  dan peningkatan inovasi   kerja.  

Sehingga   akselerasi   pencapaian  visi  POLNEP  untuk   menjadi   terbaik   dan  terpercaya    di-

ranah  nasional   dan internasional dapat terlaksana. 

Ucapan terima  kasih yang sebesar-besarnya kepada  seluruh  pihak yang telah  bekerja  

sama dalam  penyusunan buku ini. Harapan saya, penerbitan buku  POLNEP Dalam Angka edisi 

berikutnya  dapat terealisasi  dan berkesinambungan. Semoga Allah, Maha Pemberi Petunjuk dan 

Penolong, selalu memberkahi kita dalam usaha peningkatan kinerja dilingkungan POLNEP. 

 

 

Pontianak, Juli 2020 

Direktur, 

 

 

 

H. M. Toasin Asha 
NIP. 196112251990111001 
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KATA PENGANTAR 
 

 

 
Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah, 

kami Tim Panitia Pengumpul, Pengolah, Penyajian, Updating Data dan Statistik   masih   diberi 

kesempatan  untuk   menyelesaikan  penyusunan buku POLNEP Dalam Angka  (PDA) edisi 

keenam Tahun 2019.  Pada kesempatan kali ini izinkan  kami untuk melakukan publikasi  data 

tersebut melalui penerbitan buku yang merupakan edisi keenam. 

Semoga buku ini dapat digunakan  sebagai data dasar oleh semua pihak dalam 

penyusunan perencanaan, proposal,  laporan dan  evaluasi  hasil  kegiatan.  Selanjutnya dapat  

dijadikan   arah  untuk  penetapan   kebijakan  dan  perencanaan  dalam  rangka mencapai  visi  

POLNEP terbaik   dan  terpercaya   di ranah  nasional  dan  internasional.  Edisi  online  dari  buku  

ini juga  akan  kami publikasikan melalui laman http://repository.polnep.ac.id. 

Dalam Buku POLNEP Dalam Angka (PDA) edisi keenam ini, Tim Penyusun berusaha 

menampilkan penyajian data yang lebih variatif dan lebih lengkap serta diusahakan untuk 

menampilkan gambar dalam bentuk grafik mengenai pertumbuhan pada masing-masing bagian 

data. Penyusun berusaha untuk mensinkronkan keperluan data dengan berbagai isu yang 

berkembang di Kemendikbud pada umumnya, dan dapat menunjang untuk menyusun Akreditasi 

Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), Akreditasi Program Studi, penyusunan LAKIN dan keperluan 

data untuk Politeknik Negeri Pontianak pada khususnya. 

Kepada semua pimpinan unit dan pihak-pihak yang telah membantu  penyusunan buku ini 

disampaikan ucapan terima  kasih untuk  kerjasamanya  yang  sudah  terbangun   dengan  baik.  

Mudah-mudahan kerjasama  ini terus  terjalin   sampai  edisi  berikutnya. Semoga Allah tetap 

mencurahkan rahmat dan petunjukNya bagi kita semua. 

 
 

Pontianak,  Juli 2020 

Kepala BAAKPSI, 
 

 

 

 

Hj. Sri Sunilawati 
NIP. 196801071988032002 

  


