FR.KUES/SPM/60

REKAPITULASI HASIL KUESIONER HARAPAN PELANGGAN
POLITEKNIK AKA BOGOR TAHUN AKADEMIK 2021/2022
No
1

Aspek yang diharapkan oleh
pelanggan

Pernyataan dan Harapan

Persentase

Tujuan masuk Polteknik AKA Mempelajari ilmu analis kimia
Bogor Prodi Analisis Kimia
terapan lebih dalam

22.75%

Memperoleh pekerjaan lebih cepat

24.00%

Menjadi analis kimia yang
kompeten dan berdaya saing

26.25%

Dapat bekerja di berbagai sektor
industri

23.50%

Jawaban lain:

3,50%

-

-

-

Mendapatkan
ilmu
organisasi
Memperoleh ilmu untuk
membangun usaha sendiri
Sesuai jurusan saat SMK
Ingin kuliah di kota
kelahiran
Memiliki prospek kerja
yang luas dan menjanjikan
Membahagiakan orang tua
Menjadi penyalur agar saya
bisa melanjutkan studi dan
karir di Jerman
Prospek kinerja yang bagus
Tujuan
awal
sebagai
cadangan masuk PTN
Bisa bekerja di bawah
kementerian
Ingin menjadi Dosen AKA
Bisa
mendapatkan
beasiswa lewat perantara
Politeknik AKA Bogor
Melanjutkan Pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi
Disuruh orang tua

Tujuan masuk Polteknik AKA Mendalami pengetahuan terapan

22.55%
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Bogor Prodi Penjaminan analisis kimia di bidang pangan
Mutu Industri Pangan (PMIP) (food & beverage)
Memiliki kompetensi untuk dapat
bekerja di industri pangan (Food &
Beverage); pada divisi produksi,
QC, R&D, dan lainnya

42.16%

Mengembangkan inovasi dalam
dunia usaha dan industri pangan

21.57%

Dapat berwirausaha di bidang
pangan (food & beverage)

12.75%

Jawaban lain:

0.98%

Ingin mencoba hal yang baru
Tujuan masuk Polteknik AKA Mempelajari pengolahan limbah
Bogor
Prodi
Pengolahan dan pengelolaan lingkungan
Limbah Industri (PLI)
Bekerja di industri bagian
pengolahan limbah

35.71%
23.81%

Menjadi analis di bidang
lingkungan

20.24%

Bekerja di industri bagian
keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan

16.67%

Jawaban lain:

3.57%

-

Hanya keterima di AKA
Dapat bekerja di Lab
Lingkungan atau pertamina
Menjadi analis yg kompeten,
mudah mencari kerja, bisa
kerja sambil kuliah

Tujuan masuk Polteknik AKA Mendalami pengetahuan terapan
kimia
di
bidang
Bogor Prodi Nanoteknologi analisis
Nanoteknologi Pangan
Pangan

22,64%

Memiliki kompetensi untuk dapat
bekerja di industri berbasis
Nanoteknologi
(Nanosensor,
Nanoemulsi,
dll);
sebagai
formulator, R&D, dan lainnya

32,08%

Dapat berwirausaha di bidang
pangan (food & beverage)

22,64%
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Mengembangkan inovasi dalam
industri pengolahan, pengembang
sensor dan kemasan pangan

18,87%

Jawaban lain:
2

Saran orang tua
Suka teknik dan teknologi

Harapan mengenai biaya Murah
pendidikan di Politeknik AKA
Terjangkau
Bogor
Sesuai dengan fasilitas

3,77%
16.14%
40.10%
42.79%

Jawaban lain
- Lumayan mahal
- Dapat menerima pengajuan KIP
atau bantuan lain untuk siswa
kurang mampu

0.98%

- Kalau bisa UKT diturunkan dan
perbanyak info beasiswa
3

Harapan anda mengenai Kompeten di bidangnya
tenaga pengajar (dosen) di
Profesional
Politeknik AKA Bogor
Mengikuti
perkembangan
informasi dan teknologi

33.10%
32.00%
32.70%

Jawaban lain:
-

-

-

tidak hanya berperan sebagai
dosen, saya harap juga para
pengajar bisa lebih terbuka dan
menjadi teman bagi para
mahasiswa dengan masih
menjunjung sopan santun
memaparkan materi semenarik
mungkin
agar
tidak
membosankan
Dimohon
untuk
tidak
mengganti-ganti jadwal
Jikalau sudah waktu shalat,
kuliah diberhentikan beberapa
saat supaya peserta didik dapat
melaksanakan shalat terlebih
dahulu

2.10%
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4

-

Semoga kedepannya diberi lebih
banyak contoh soal agar lebih
dapat memahami materi

-

Tidak lalai dalam tugasnya

-

Mengajar materi teori ataupun
praktik/praktikum
dengan
metode yang mudah dipahami,
memberikan motivasi
dan
dukungan agar bisa lulus dengan
lancar dan sukses dalam
mendapat
pekerjaan
atau
melanjutkan studi, dan bisa
membangun mahasiswa untuk
rajin belajar

Harapan anda mengenai Kurikulum sesuai kebutuhan kerja
aspek pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar
Terdapat kesinambungan antara
mata
kuliah
teori
dan
praktik/praktikum
Pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar menggunakan sistem
online

37.80%

44.70%

15.00%

Jawaban lain
-

-

-

Meminimalisir tugas atau
mungkin nanti ada aplikasi
yang memudahkan mahasiswa
dalam belajar
kegiatan dilaksanakan secara
offline
kesesuaian antara tugas dan
materi yang disampaikan
KBM segera dilakukan secara
offline agar mahasiswa dapat
menyerap
materi
secara
maksimal mengingat UKT di
AKA cukup mahal
Untuk lebih di perbanyak
praktikumnya agar dapat bisa
menjadi analis yang lebih
berkompeten saat di dunia
kerja

2.40%
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5

Harapan anda mengenai Tersedia kantin yang sehat di
aspek sarana dan prasarana
dalam area kampus
Lingkungan (fasilitas)
bersih dan nyaman

kampus

Alat-alat instrumen lab sesuai
dengan yang ada di industri

29.60%
35.40%
34.00%

Jawaban lain
-

-

-

6

Lebih banyak pohon lagi yang
ditanam
Renovasi perpustakaan agar
lebih nyaman di tempati dan
menambahkan tempat nyaman
untuk belajar
Tersedia perpustakaan online
yang dapat di akses oleh
mahasiswa dengan mudah
Semoga ada taman untuk
bersantai dan belajar

1.00%

Pembagian kuota dipermudah
dan
dilakukan
secara
transparan

Harapan anda mengenai Petugas ramah dan profesional
pelayanan di luar KBM
Pelayanan cepat tanggap

36.60%

Informasi alur pelayanan jelas

31.40%

31.70%

Jawaban lain
-

7

Jadwal pengumuman ujian
jangan diberikan mendadak
Informasi yang menyeluruh
kepada setiap mahasiswa serta
update

Harapan anda mengenai Komunikasi terbuka terhadap
komunikasi antar civitas kritik dan saran
akademik Politeknik AKA
Komunikasi dua arah secara lancar
Bogor
Sopan santun diterapkan dalam
setiap aspek komunikasi

0.30%

35.70%
29.40%
34.50%
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Jawaban lain
- Jangan ribet sehingga tidak
mengganggu kegiatan utama
yaitu pembelajaran mata kuliah
-

8

0.30%

Jangan lupa disampaikan
kritikan dan sarannya. Selalu
sabar dan tenang.

Harapan anda setelah lulus Langsung kerja
dari Politeknik AKA Bogor
Melanjutkan Studi

52.20%
28.90%

Berwirausaha

16.90%

Jawaban lain
-

-

-

9

Jumlah

Responden

Menjadi analis kimia yang
kompeten
dan
langsung
bekerja diindustri
Menjadi PNS
Ingin mendapat beasiswa ke
Jerman
Saya harap politeknik aka
bogor tidak hanya bekerja
sama dengan industri saja tapi
juga di peguruan tinggi agar
mahasiswa aka yang ingin
melanjutkan
kuliah
bisa
melanjutkannya melalui jalur
ekstensi S1
Mendapatkan uang untuk
keluarga

-

Kerja
studi

sambil

-

Kerja di BUMN, Pertamina

-

Bahkan sebelum lulus kuliah
ingin mapan seperti punya
pegangan
duit/bisnis
ecommerce,kuliah
sambil
kerja.

yang D3 Analisis Kimia

2.00%

melanjutkan

56.40%
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mengisi Kuesioner tiap Prodi

D3 Pengolahan Limbah Industri

15.60%

D3 Penjaminan Mutu Industri
Pangan

19.10%

D4 Nanoteknologi Pangan

8.90%

Mengetahui,
Ketua Satuan Penjamin Mutu
Politeknik AKA Bogor

Dra. Nunung Widijantie, M. Hum
NIP. 196910022001122001
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REKAPITULASI HASIL KUESIONER HARAPAN PELANGGAN
POLITEKNIK AKA BOGOR TAHUN AKADEMIK 2021/2022
Tujuan Masuk Politeknik AKA Bogor Prodi Analisis Kimia
Mempelajari ilmu analis
kimia terapan lebih dalam
4%
23%

23%

24%

26%

Memperoleh pekerjaan
lebih cepat
Menjadi analis kimia yang
kompeten dan berdaya
saing
Dapat bekerja di berbagai
sektor industri
Lain - lain

Tujuan Masuk Politeknik AKA Bogor Prodi Penjaminan Mutu Industri Pangan
(PMIP)

13% 1%

Mendalami pengetahuan
terapan analisis kimia di bidang
pangan

22%

22%
42%

Memiliki kompetensi untuk
dapat bekerja di industri
pangan
Mengembangkan inovasi dalam
industri pangan
Dapat berwirausaha di bidang
pangan
Jawaban lain
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Tujuan Masuk Politeknik AKA Bogor Prodi Pengolahan Limbah Industri (PLI)

Mempelajari pengolahan limbah
dan pengelolaan lingkungan

3%
17%
36%

Bekerja di industri bagian
pengolahan limbah
Menjadi analis di bidang lingkungan

20%
24%

Bekerja di industri bagian
keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan
Lainnya

Tujuan Masuk Politeknik AKA Bogor Prodi Nanoteknologi Pangan
Mendalami pengetahuan terapan
analisis kimia di bidang
Nanoteknologi Pangan
4%
19%

23%

22%

32%

Memiliki kompetensi untuk dapat
bekerja di industri berbasis
Nanoteknologi (Nanosensor,
Nanoemulsi, dll); sebagai
formulator, R&D, dan lainnya
Dapat berwirausaha di bidang
pangan (food & beverage)

Mengembangkan inovasi dalam
industri pengolahan, pengembang
sensor dan kemasan pangan
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Harapan Anda Mengenai Biaya Pendidikan di Politeknik AKA Bogor

1%

16%

Murah

43%
Terjangkau

40%
Sesuai dengan fasilitas dan
pelayanan yang diperoleh
Jawaban lain

Harapan anda mengenai tenaga pengajar (dosen) di Politeknik AKA Bogor

2%
33%

33%

Kompeten di bidangnya
Profesional

32%

Mengikuti perkembangan
informasi dan teknologi
Jawaban lain
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Harapan anda mengenai aspek pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (teori dan
praktik/praktikum)

15%

Kurikulum sesuai kebutuhan
kerja

2%
38%

Terdapat kesinambungan antara
mata kuliah teori dan
praktik/praktikum
Pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar menggunakan sistem
online

45%

Jawaban lain

Harapan anda mengenai aspek sarana dan prasarana

1%
30%

34%

Tersedia kantin yang sehat di
dalam area kampus
Lingkungan (fasilitas) kampus
bersih dan nyaman

35%

Alat-alat instrumen lab sesuai
dengan yang ada di industri
Jawaban lain
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Harapan anda mengenai pelayanan di luar Kegiatan Belajar Mengajar

0%
31%

37%

Petugas ramah dan profesional
Pelayanan cepat tanggap

32%

Informasi alur pelayanan jelas
Jawaban lain

Harapan anda mengenai komunikasi antar civitas akademik Politeknik AKA Bogor

0%
35%

36%

Komunikasi terbuka terhadap
kritik dan saran
Komunikasi dua arah secara
lancar

29%

Sopan santun diterapkan dalam
setiap aspek komunikasi
Jawaban lain
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Harapan anda setelah lulus dari Politeknik AKA Bogor

17%

2%
52%

29%

Langsung kerja
Melanjutkan Studi
Berwirausaha
Jawaban lain

Jumlah Respnden

9%
19%
56%
16%

Analis Kimia
PLI
PMIP
D4 Nano
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REKAPITULASI HASIL KUESIONER HARAPAN PELANGGAN
POLITEKNIK AKA BOGOR TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PRODI ANALISIS KIMIA

No
1

Aspek yang diharapkan oleh
pelanggan

Pernyataan dan Harapan

Persentase

Tujuan masuk Polteknik AKA Mempelajari ilmu analis kimia
Bogor
terapan lebih dalam

22.75%

Memperoleh pekerjaan lebih cepat

24.00%

Menjadi analis kimia yang
kompeten dan berdaya saing

26.25%

Dapat bekerja di berbagai sektor
industri

23.50%

Jawaban lain:

3,50%

-

-

-

Mendapatkan
ilmu
organisasi
Memperoleh ilmu untuk
membangun usaha sendiri
Sesuai jurusan saat SMK
Ingin kuliah di kota
kelahiran
Memiliki prospek kerja
yang luas dan menjanjikan
Membahagiakan orang tua
Menjadi penyalur agar saya
bisa melanjutkan studi dan
karir di Jerman
Prospek kinerja yang bagus
Tujuan
awal
sebagai
cadangan masuk PTN
Bisa bekerja di bawah
kementerian
Ingin menjadi Dosen AKA
Bisa
mendapatkan
beasiswa lewat perantara
Politeknik AKA Bogor
Melanjutkan Pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi
Disuruh orang tua
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2

Harapan mengenai biaya Murah
pendidikan di Politeknik AKA
Terjangkau
Bogor

15.48%
37.66%

Sesuai dengan fasilitas

46.44%

Jawaban lain:

0.42%

- Lumayan mahal
3

Harapan anda mengenai Kompeten di bidangnya
tenaga pengajar (dosen) di
Profesional
Politeknik AKA Bogor

34.64%
31.63%

Mengikuti
perkembangan
informasi dan teknologi

32.23%

Jawaban lain:

1.51%

✓ tidak hanya berperan sebagai
dosen, saya harap juga para
pengajar bisa lebih terbuka dan
menjadi teman bagi para
mahasiswa
dengan
masih
menjunjung sopan santun
✓ memaparkan materi semenarik
mungkin
agar
tidak
membosankan
✓ Dimohon untuk tidak menggantiganti jadwal
✓ Jikalau sudah waktu shalat,
kuliah diberhentikan beberapa
saat supaya peserta didik dapat
melaksanakan shalat terlebih
dahulu
✓ Semoga kedepannya diberi lebih
banyak contoh soal agar lebih
dapat memahami materi

4

Harapan anda mengenai Kurikulum sesuai kebutuhan kerja
aspek pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar
Terdapat kesinambungan antara
mata
kuliah
teori
dan
praktik/praktikum

38.49%
44.91%
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Pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar menggunakan sistem
online

14.34%

Jawaban lain:

2.26%

✓ Meminimalisir tugas atau
mungkin nanti ada aplikasi
yang
memudahkan
mahasiswa dalam belajar
✓ kegiatan
dilaksanakan
secara offline
✓ kesesuaian antara tugas dan
materi yang disampaikan
5

Harapan anda mengenai Tersedia kantin yang sehat di
aspek sarana dan prasarana
dalam area kampus

29.44%

kampus

34.17%

Alat-alat instrumen lab sesuai
dengan yang ada di industri

35.28%

Jawaban lain:

1.11%

Lingkungan (fasilitas)
bersih dan nyaman

✓ Lebih banyak pohon lagi yang
ditanam
✓ renovasi perpustakaan agar lebih
nyaman
di
tempati
dan
menambahkan tempat nyaman
untuk belajar
✓ Tersedia perpustakaan online
yang dapat di akses oleh
mahasiswa dengan mudah
✓ Semoga ada taman
bersantai dan belajar

6

untuk

Harapan anda mengenai Petugas ramah dan profesional
pelayanan di luar KBM
Pelayanan cepat tanggap

34.96%

Informasi alur pelayanan jelas

33.24%

Jawaban lain:

0.24%

31.52%
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Jadwal pengumuman ujian jangan
diberikan mendadak

7

Harapan anda mengenai Komunikasi terbuka terhadap
komunikasi antar civitas kritik dan saran
akademik Politeknik AKA
Komunikasi dua arah secara lancar
Bogor

35.78%

Sopan santun diterapkan dalam
setiap aspek komunikasi

35.17%

Jawaban lain

0.31%

28.75%

Jangan ribet sehingga tidak
mengganggu kegiatan utama yaitu
pembelajaran mata kuliah
8

Harapan anda setelah lulus Langsung kerja
dari Politeknik AKA Bogor
Melanjutkan Studi

52.06%
31.46%

Berwirausaha

14.61%

Jawaban lain:

1.87%

✓ Menjadi analis kimia yang
kompeten dan langsung bekerja
diindustri
✓ Menjadi PNS
✓ Ingin mendapat beasiswa ke
Jerman
✓ Saya harap politeknik aka
bogor tidak hanya bekerja sama
dengan industri saja tapi juga di
peguruan
tinggi
agar
mahasiswa aka yang ingin
melanjutkan
kuliah
bisa
melanjutkannya melalui jalur
ekstensi S1
✓ Mendapatkan uang untuk
keluarga
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Mengetahui,
Ketua Satuan Penjamin Mutu
Politeknik AKA Bogor

Dra. Nunung Widijantie, M. Hum
NIP. 196910022001122001
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REKAPITULASI HASIL KUESIONER HARAPAN PELANGGAN
POLITEKNIK AKA BOGOR TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PRODI ANALISIS KIMIA

Tujuan Masuk Politeknik AKA Bogor

Mempelajari ilmu analis kimia
terapan lebih dalam
4%
23%

23%

Memperoleh pekerjaan lebih
cepat

24%

Menjadi analis kimia yang
kompeten dan berdaya saing

26%

Dapat bekerja di berbagai
sektor industri
Lain - lain

Harapan Anda Mengenai Biaya Pendidikan di Politeknik AKA Bogor

0%

16%

Murah
Terjangkau

46%
38%

Sesuai dengan fasilitas
yang tersedia
Lain-lain
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Harapan anda mengenai tenaga pengajar (dosen) di Politeknik AKA Bogor
Kompeten di bidangnya
1%

Profesional
35%

32%

Mengikuti perkembangan
teknologi dan informasi di
bidang industri
Lain-lain

32%

Harapan anda mengenai aspek pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (teori dan
praktik/praktikum)

Kurikulum sesuai kebutuhan
kerja
14%

2%
39%

45%

Terdapat kesinambungan
antara materi kuliah teori dan
praktik/ praktikum
Pelaksanaan kegiatan belajar
dan mengajar menggunakan
sistem online
Lain-lain
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Harapan anda mengenai aspek sarana dan prasarana
Tersedia kantin yang sehat di
dalam area kampus
1%
30%
35%

Lingkungan (fasilitas) kampus
bersih dan nyaman

Alat-alat instrumen
laboratorium sesuai dengan
yang ada di industri

34%

Lain-lain

Harapan anda mengenai pelayanan di luar Kegiatan Belajar Mengajar

Petugas ramah dan
profesional

0%
33%

35%

32%

Pelayanan cepat tanggap

Informasi alur pelayanan
jelas
Lain-lain
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Harapan anda mengenai komunikasi antar civitas akademik Politeknik AKA Bogor
Komunikasi terbuka
terhadap kritik dan saran
0%
35%

Komunikasi dua arah
secara lancar

36%

Sopan santun diterapkan
dalam setiap aspek
komunikasi

29%

Lain-lain

Harapan anda setelah lulus dari Politeknik AKA Bogor

15%

2%

Langsung kerja
52%
31%

Melanjutkan studi
Berwirausaha
Lain-lain
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REKAPITULASI HASIL KUESIONER HARAPAN PELANGGAN
POLITEKNIK AKA BOGOR TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PRODI PENJAMINAN MUTU INDUSTRI PANGAN

No
1

Aspek yang diharapkan oleh
pelanggan

Pernyataan dan Harapan

Persentase

Tujuan masuk Polteknik AKA Mendalami pengetahuan terapan
Bogor
analisis kimia di bidang pangan
(food & beverage)

22.55%

Memiliki kompetensi untuk dapat
bekerja di industri pangan (Food &
Beverage); pada divisi produksi,
QC, R&D, dan lainnya

42.16%

Mengembangkan inovasi dalam
dunia usaha dan industri pangan

21.57%

Dapat berwirausaha di bidang
pangan (food & beverage)

12.75%

Jawaban lain:

0.98%

✓ Ingin mencoba hal yang baru
2

Harapan mengenai biaya Murah
pendidikan di Politeknik AKA
Terjangkau
Bogor

18.84%
46.38%

Sesuai dengan fasilitas

33.33%

Jawaban lain:

1.45%

✓ Dapat menerima pengajuan
KIP atau bantuan lain untuk
siswa kurang mampu
3

Harapan anda mengenai Kompeten di bidangnya
tenaga pengajar (dosen) di
Profesional
Politeknik AKA Bogor

32.67%
33.66%

Mengikuti
perkembangan
informasi dan teknologi

30.69%

Jawaban lain:

2.97%

✓ Dapat menyampaikan materi
dengan baik dan yg mudah
dipahami
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✓ Tidak lalai dalam tugasnya
✓ Melek IPTEK
4

Harapan anda mengenai Kurikulum sesuai kebutuhan kerja
aspek pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar
Terdapat kesinambungan antara
mata
kuliah
teori
dan
praktik/praktikum

33.77%

Pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar menggunakan sistem
online

16.88%

Jawaban lain:

1.30%

48.05%

✓ KBM segera dilakukan secara
offline agar mahasiswa dapat
menyerap
materi
secara
maksimal mengingat UKT di
AKA cukup mahal
5

Harapan anda mengenai Tersedia kantin yang sehat di
aspek sarana dan prasarana
dalam area kampus

31.53%

kampus

37.84%

Alat-alat instrumen lab sesuai
dengan yang ada di industri

30.63%

Jawaban lain:

0.00%

Lingkungan (fasilitas)
bersih dan nyaman

Tidak ada
6

Harapan anda mengenai Petugas ramah dan profesional
pelayanan di luar KBM
Pelayanan cepat tanggap

39.00%

Informasi alur pelayanan jelas

28.00%

Jawaban lain:

0.00%

33.00%

Tidak ada
7

Harapan anda mengenai Komunikasi terbuka terhadap
komunikasi antar civitas kritik dan saran
akademik Politeknik AKA
Komunikasi dua arah secara lancar
Bogor

38.00%

Sopan santun diterapkan dalam
setiap aspek komunikasi

32.00%

30.00%

FR.KUES/SPM/57

0.00%

Jawaban lain
Tidak ada
8

Harapan anda setelah lulus Langsung kerja
dari Politeknik AKA Bogor
Melanjutkan Studi

47.06%
31.76%

Berwirausaha

21.18%

Jawaban lain:

0.00%

Tidak ada

Mengetahui,
Ketua Satuan Penjamin Mutu
Politeknik AKA Bogor

Dra. Nunung Widijantie, M. Hum
NIP. 196910022001122001

FR.KUES/SPM/57

REKAPITULASI HASIL KUESIONER HARAPAN PELANGGAN
POLITEKNIK AKA BOGOR TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PRODI PENJAMINAN MUTU INDUSTRI PANGAN

Tujuan Masuk Politeknik AKA Bogor

Mendalami pengetahuan terapan
analisis kimia di bidang pangan (food
& beverage)

13%

1%
22%

22%

Memiliki kompetensi untuk dapat
bekerja di industri pangan (Food &
Beverage); pada divisi produksi, QC,
R&D, dan lainnya
Mengembangkan inovasi dalam
dunia usaha dan industri pangan

42%
Dapat berwirausaha di bidang
pangan (food & beverage)

Jawaban lain

Harapan Anda Mengenai Biaya Pendidikan di Politeknik AKA Bogor

2%

19%

33%

Murah
Terjangkau

46%

Sesuai dengan fasilitas dan
pelayanan yang diperoleh
Jawaban lain

FR.KUES/SPM/57

Harapan anda mengenai tenaga pengajar (dosen) di Politeknik AKA Bogor

3%
33%

31%

Kompeten di bidangnya
Profesional
Mengikuti perkembangan
informasi dan teknologi

33%

Jawaban lain

Harapan anda mengenai aspek pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (teori dan
praktik/praktikum)

17%

Kurikulum sesuai kebutuhan kerja

1%
34%

Terdapat kesinambungan antara
mata kuliah teori dan
praktik/praktikum

48%

Pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar menggunakan sistem
online
Jawaban lain

FR.KUES/SPM/57

Harapan anda mengenai aspek sarana dan prasarana

0%
31%

31%

Tersedia kantin yang sehat di
dalam area kampus
Lingkungan (fasilitas) kampus
bersih dan nyaman
Alat-alat instrumen lab sesuai
dengan yang ada di industri

38%

Jawaban lain

Harapan anda mengenai pelayanan di luar Kegiatan Belajar Mengajar

0%
28%
39%

Petugas ramah dan profesional
Pelayanan cepat tanggap
Informasi alur pelayanan jelas

33%

Jawaban lain

FR.KUES/SPM/57

Harapan anda mengenai komunikasi antar civitas akademik Politeknik AKA Bogor

0%
32%

Komunikasi terbuka terhadap
kritik dan saran

38%

Komunikasi dua arah secara lancar
Sopan santun diterapkan dalam
setiap aspek komunikasi

30%

Jawaban lain

Harapan anda setelah lulus dari Politeknik AKA Bogor

21%

0%

47%

Langsung kerja
Melanjutkan Studi

32%

Berwirausaha
Jawaban lain

FR.KUES/SPM/58

REKAPITULASI HASIL KUESIONER HARAPAN PELANGGAN
POLITEKNIK AKA BOGOR TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PRODI PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI

No
1

Aspek yang diharapkan oleh
pelanggan

Pernyataan dan Harapan

Tujuan masuk Polteknik AKA Mempelajari pengolahan limbah
Bogor
dan pengelolaan lingkungan

Persentase
35.71%

Bekerja di industri bagian
pengolahan limbah

23.81%

Menjadi analis di bidang
lingkungan

20.24%

Bekerja di industri bagian
keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan

16.67%

Jawaban lain:

3.57%

✓ Hanya keterima di AKA
✓ Dapat
bekerja
di
Lab
Lingkungan atau pertamina
✓ Menjadi analis yg kompeten,
mudah mencari kerja, bisa
kerja sambil kuliah
2

Harapan mengenai biaya Murah
pendidikan di Politeknik AKA
Terjangkau
Bogor

15.25%
40.68%

Sesuai dengan fasilitas

42.37%

Jawaban lain:

1.69%

✓ Kalau bisa UKT diturunkan
dan perbanyak info beasiswa
3

Harapan

anda

mengenai Kompeten di bidangnya

30.38%

FR.KUES/SPM/58

tenaga pengajar (dosen) di Profesional
Politeknik AKA Bogor
Mengikuti
perkembangan
informasi dan teknologi
Jawaban lain:

30.38%
34.18%
5.06%

✓ Ramah
✓ Harapan kedepannya untuk
dosen
pengajar
lainnya
penyampaian
yang
mudah
dipahami,ringan, tidak terlalu
cepat. Dan untuk tugas sebaiknya
sedikit-sedikit dulu jika berupa
soal
✓ Mengajar materi teori ataupun
praktik/praktikum
dengan
metode yang mudah dipahami,
memberikan
motivasi
dan
dukungan agar bisa lulus dengan
lancar dan sukses dalam
mendapat
pekerjaan
atau
melanjutkan studi, dan bisa
membangun mahasiswa untuk
rajin belajar
✓ Cara mengajar yang enak
4

Harapan anda mengenai Kurikulum sesuai kebutuhan kerja
aspek pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar
Terdapat kesinambungan antara
mata
kuliah
teori
dan
praktik/praktikum

42.42%

Pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar menggunakan sistem
online

12.12%

Jawaban lain:

6.06%

✓ Untuk lebih di perbanyak
praktikumnya agar dapat bisa
menjadi analis yang lebih
berkompeten saat di dunia
kerja
✓ Kegiatan belajar mengajar
mengenai materi atau teori
dilakukan online, sedangkan

39.39%

FR.KUES/SPM/58

mengenai praktik/praktikum
offline
✓ KBM bisa dilakukan offline
✓ Sesuaikan dengan kebutuhan
prospek kerja kedepannya.
Maksudnya mata kuliah yang
memang dipakai di aspek
pekerjaan, khususnya Industri,
laboratorium, perusahaan.
5

Harapan anda mengenai Tersedia kantin yang sehat di
aspek sarana dan prasarana
dalam area kampus

26.19%

kampus

38.10%

Alat-alat instrumen lab sesuai
dengan yang ada di industri

33.33%

Jawaban lain:

2.38%

Lingkungan (fasilitas)
bersih dan nyaman

✓ Pembagian kuota dipermudah
dan
dilakukan
secara
transparan
✓ Penunjang pelajaran seperti
fasilitas praktik baik dilab atau
di lapangan seperti untuk
sampling dll di kampus yang
memadai dan bisa digunakan
dioperasikan oleh mahasiswa
6

Harapan anda mengenai Petugas ramah dan profesional
pelayanan di luar KBM
Pelayanan cepat tanggap

40.00%

Informasi alur pelayanan jelas

27.14%

Jawaban lain:

1.43%

31.43%

✓ Informasi yang menyeluruh
kepada setiap mahasiswa serta
update
7

Harapan anda mengenai Komunikasi terbuka terhadap
komunikasi antar civitas kritik dan saran
akademik Politeknik AKA
Komunikasi dua arah secara lancar
Bogor

32.95%

Sopan santun diterapkan dalam

35.23%

30.68%

FR.KUES/SPM/58

setiap aspek komunikasi
1.14%

Jawaban lain
✓ Jangan lupa disampaikan
kritikan dan sarannya. Selalu
sabar dan tenang.
8

59.68%

Harapan anda setelah lulus Langsung kerja
dari Politeknik AKA Bogor
Melanjutkan Studi

20.97%

Berwirausaha

14.52%

Jawaban lain:

4.84%

✓ Kerja
studi

sambil

melanjutkan

✓ Kerja di BUMN, Pertamina
✓ Bahkan sebelum lulus kuliah
ingin mapan seperti punya
pegangan
duit/bisnis
ecommerce,kuliah sambil kerja.

Mengetahui,
Ketua Satuan Penjamin Mutu
Politeknik AKA Bogor

Dra. Nunung Widijantie, M. Hum
NIP. 196910022001122001

FR.KUES/SPM/58

REKAPITULASI HASIL KUESIONER HARAPAN PELANGGAN
POLITEKNIK AKA BOGOR TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PRODI PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI

Tujuan Masuk Politeknik AKA Bogor
Mempelajari pengolahan
limbah dan pengelolaan
lingkungan

17%

3%
36%

Bekerja di industri bagian
pengolahan limbah
Menjadi analis di bidang
lingkungan

20%
24%

Bekerja di industri bagian
keselamatan, kesehatan
kerja dan lingkungan
Lainnya

Harapan Anda Mengenai Biaya Pendidikan di Politeknik AKA Bogor

2% 15%

Murah

42%

Terjangkau

41%

Sesuai dengan fasilitas dan
pelayanan yang diperoleh
Jawaban lain

FR.KUES/SPM/58

Harapan anda mengenai tenaga pengajar (dosen) di Politeknik AKA Bogor

5%
31%
34%

Kompeten di bidangnya
Profesional
Mengikuti perkembangan
informasi dan teknologi

30%

Jawaban lain

Harapan anda mengenai aspek pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (teori dan
praktik/praktikum)

12%

Kurikulum sesuai kebutuhan
kerja

6%
43%

39%

Terdapat kesinambungan
antara mata kuliah teori dan
praktik/praktikum
Pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar menggunakan
sistem online
Jawaban lain

FR.KUES/SPM/58

Harapan anda mengenai aspek sarana dan prasarana

3%

Tersedia kantin yang sehat di
dalam area kampus

26%
33%

Lingkungan (fasilitas) kampus
bersih dan nyaman
Alat-alat instrumen lab sesuai
dengan yang ada di industri

38%

Jawaban lain

Harapan anda mengenai pelayanan di luar Kegiatan Belajar Mengajar

1%
27%
40%

Petugas ramah dan
profesional
Pelayanan cepat tanggap

32%

Informasi alur pelayanan
jelas
Jawaban lain

FR.KUES/SPM/58

Harapan anda mengenai komunikasi antar civitas akademik Politeknik AKA Bogor

Komunikasi terbuka terhadap
kritik dan saran

1%
33%

35%

Komunikasi dua arah secara
lancar
Sopan santun diterapkan
dalam setiap aspek
komunikasi

31%

Jawaban lain

Harapan anda setelah lulus dari Politeknik AKA Bogor

15%

5%
Langsung kerja

21%

60%

Melanjutkan Studi
Berwirausaha
Jawaban lain

FR.KUES/SPM/59

REKAPITULASI HASIL KUESIONER HARAPAN PELANGGAN
POLITEKNIK AKA BOGOR TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PRODI D4 NANOTEKNOLOGI PANGAN

No
1

Aspek yang diharapkan oleh
pelanggan

Pernyataan dan Harapan

Persentase

Tujuan masuk Polteknik AKA Mendalami pengetahuan terapan
Bogor
analisis
kimia
di
bidang
Nanoteknologi Pangan

22,64%

Memiliki kompetensi untuk dapat
bekerja di industri berbasis
Nanoteknologi
(Nanosensor,
Nanoemulsi,
dll);
sebagai
formulator, R&D, dan lainnya

32,08%

Dapat berwirausaha di bidang
pangan (food & beverage)

22,64%

Mengembangkan inovasi dalam
industri pengolahan, pengembang
sensor dan kemasan pangan

18,87%

Jawaban lain:

-

2

Saran orang tua
Suka Teknik dan teknologi

Harapan mengenai biaya Murah
pendidikan di Politeknik AKA
Terjangkau
Bogor
Sesuai dengan fasilitas

3,77%
16,67%
42,86%
38,10%

Jawaban lain:
-

3

terdapat beasiswa yang dapat
menunjang dalam pembiayaan
pendidikan

Harapan anda mengenai Kompeten di bidangnya
tenaga pengajar (dosen) di
Profesional
Politeknik AKA Bogor
Mengikuti
perkembangan
informasi dan teknologi

2,38%
28,81%
33,90%
37,29%

FR.KUES/SPM/59

Jawaban lain:
4

0,00%

Harapan anda mengenai Kurikulum sesuai kebutuhan kerja
aspek pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar
Terdapat kesinambungan antara
mata
kuliah
teori
dan
praktik/praktikum
Pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar menggunakan sistem
online

34,09%

45,45%

20,45%

Jawaban lain:
0,00%
5

Harapan anda mengenai Tersedia kantin yang sehat di
aspek sarana dan prasarana
dalam area kampus
Lingkungan (fasilitas)
bersih dan nyaman

31,75%

kampus

Alat-alat instrumen lab sesuai
dengan yang ada di industri

34,92%
33,33%

Jawaban lain:
6

Harapan anda mengenai Petugas ramah dan profesional
pelayanan di luar KBM
Pelayanan cepat tanggap
Informasi alur pelayanan jelas

0,00%
37,93%
31,03%
31,03%

Jawaban lain:
7

Harapan anda mengenai Komunikasi terbuka terhadap
komunikasi antar civitas kritik dan saran
akademik Politeknik AKA
Komunikasi dua arah secara lancar
Bogor
Sopan santun diterapkan dalam
setiap aspek komunikasi

0,00%
35,59%
30,51%
33,90%

Jawaban lain
-

0,00%

FR.KUES/SPM/59

8

Harapan anda setelah lulus Langsung kerja
dari Politeknik AKA Bogor
Melanjutkan Studi
Berwirausaha

52,38%
19,05%
26,19%

Jawaban lain:
-

melanjutkan pendidikan di
luar
negeri
dengan
Beasiswa

2,38%

Mengetahui,
Ketua Satuan Penjamin Mutu
Politeknik AKA Bogor

Dra. Nunung Widijantie, M. Hum
NIP. 196910022001122001

FR.KUES/SPM/59

REKAPITULASI HASIL KUESIONER HARAPAN PELANGGAN
POLITEKNIK AKA BOGOR TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PRODI D4 NANOTEKNOLOGI PANGAN

Tujuan Masuk Politeknik AKA Bogor
Mendalami pengetahuan terapan
analisis kimia di bidang
Nanoteknologi Pangan
4%

22%

19%

23%

Memiliki kompetensi untuk dapat
bekerja di industri berbasis
Nanoteknologi (Nanosensor,
Nanoemulsi, dll); sebagai
formulator, R&D, dan lainnya
Dapat berwirausaha di bidang
pangan (food & beverage)

32%

Mengembangkan inovasi dalam
industri pengolahan, pengembang
sensor dan kemasan pangan

Harapan Anda Mengenai Biaya Pendidikan di Politeknik AKA Bogor

2%

17%

38%

Murah
Terjangkau

43%

Sesuai dengan fasilitas yang
tersedia
Lain-lain

FR.KUES/SPM/59

Harapan anda mengenai tenaga pengajar (dosen) di Politeknik AKA Bogor
Kompeten di bidangnya
0%
29%

37%

Profesional

34%

Mengikuti perkembangan
teknologi dan informasi di
bidang industri
Lain-lain

Harapan anda mengenai aspek pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (teori dan
praktik/praktikum)

20%

Kurikulum sesuai kebutuhan
kerja

0%
34%

46%

Terdapat kesinambungan
antara materi kuliah teori dan
praktik/ praktikum
Pelaksanaan kegiatan belajar
dan mengajar menggunakan
sistem online
Lain-lain

Harapan anda mengenai aspek sarana dan prasarana
Tersedia kantin yang sehat di
dalam area kampus

0%
32%

33%

35%

Lingkungan (fasilitas) kampus
bersih dan nyaman
Alat-alat instrumen
laboratorium sesuai dengan
yang ada di industri
Lain-lain

FR.KUES/SPM/59

Harapan anda mengenai pelayanan di luar Kegiatan Belajar Mengajar

Petugas ramah dan
profesional

0%
31%

38%

Pelayanan cepat tanggap
Informasi alur pelayanan jelas

31%

Lain-lain

Harapan anda mengenai komunikasi antar civitas akademik Politeknik AKA Bogor
Komunikasi terbuka terhadap
kritik dan saran

0%
34%

36%

Komunikasi dua arah secara
lancar

30%

Sopan santun diterapkan
dalam setiap aspek
komunikasi
Lain-lain

Harapan anda setelah lulus dari Politeknik AKA Bogor

2%
26%

Langsung kerja
53%
19%

Melanjutkan studi
Berwirausaha
Lain-lain

