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BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Akademi Komunitas Negeri Pacitan (AKN Pacitan) mengalami beberapa

perubahan nama sejak mulai berdirinya pada tahun 2002. Pada tahun 2002 berdiri

Community College yang merupakan pendidikan setara dengan Diploma I kerjasama antara

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dengan Pendidikan Sekolah Menengah

Kejuruan Kemdikbud melalui SMKN I Pacitan dengan program studi Teknik Informatika,

Teknologi Multimedia Broadcasting, dan Teknologi Animasi. Dengan Pelaksanaan kegiatan

akademik dilaksanakan di SMKN I Pacitan dan diampu oleh dosen dari PENS, SMKN I

Pacitan, dan Industri. Khusus pengajar dari SMKN harus memenuhi peraturan perundangan

dan telah mendapat pelatihan Training of Trainer selama tiga bulan sebagai dosen vokasi di

PENS.

Pelaksanaan dan pembiayaan program Community College mendapatkan fasilitas

di SMKN I Pacitan dan untuk operasional mendapat dana beasiswa dari Dinas Pendidikan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan SPP mahasiswa sebesar Rp.600,000/semester. Hampir

100% mahasiswa dan alumni adalah tenaga pengajar keterampilan komputer di SD/MI,

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se kabupaten Pacitan. Alumni Community College setelah

menyelesaikan program Diploma Satu kembali instansi pendidikan masing-masing untuk

mengajar keterampilan komputer.

Community College karena belum tertuang dalam undang-undang pendidikan

menengah ataupun pendidikan tinggi, maka pada tahun 2012 setelah keluarnya undang-

undang pendidikan tinggi no 12 tahun 2012 berubah nama menjadi program studi di luar

domisili. Perubahan Community College menjadi Program studi diluar domisili (PDD) sesuai

dengan undang-undang Pendidikan tinggi harus dibawah perguruan tinggi pembina,

sehingga untuk PDD Pacitan dibina oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)

sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 161/P/2012.

Hampir 80% mahasiswa dan alumni adalah tenaga pengajar dari SD/MI,

SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan staf pemerintahan se-Kabupaten Pacitan, maka para alumni



setelah menyelesaikan program diploma satu PDD Pacitan kembali instansi pendidikan

masing-masing untuk mengajar keterampilan komputer. Dua puluh persen (20%) Alumni

yang lain menjadi entrepreneurship di Pacitan dan sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun

2013 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan yang

ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2013 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia

pada tanggal 16 Oktober 2013, maka PDD Pacitan diubah nama menjadi Akademi

Komunitas Negeri Pacitan di Kabupaten Pacitan (AKN-Pacitan) dan sekaligus pada tanggal 16

Oktober ditetapkan sebagai hari jadi AKN-Pacitan hingga sekarang.

Gambar 1.1 Lahan Kampus Akademi Komunitas Negeri Pacitan

AKN Pacitan juga merupakan sebagai akademi komunitas negeri pertama di

Indonesia dan satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kabupaten Pacitan. Pada tahun 2017

AKN Pacitan berdasarkan Permenristekdikti nomor 17/KPT/I/2017 tahun 2017 tentang ijin

program studi diploma dua Akademi Komunitas Negeri Pacitan membuka 3 (tiga) program

studi sebagai berikut:

1. Program Studi D2 Pemeliharaan Komputer dan Jaringan

2. Program Studi D2 Tatalaksana Studio Produksi

3. Program Studi D2 Pemeliharaan Kendaraan Ringan

Akademi Komunitas Negeri Pacitan sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan turut serta memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan kualitas dan

mutu Pendidikan tinggi dengan menetapkan sasaran strategis 5 tahun kedepan yaitu :



S1. Lulusan berdaya saing dan berkarakter

S2. Biaya pendidikan terjangkau

S3. Pendidikan berkualitas

S4. Penelitian teruji dan dapat diterapkan

S5. PKM mensejahterakan masyarakat

S6. Kurikulum yang relevan

S7. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien

S8. Penjaminan Mutu yang berjalan optimal

S9. Kegiatan mahasiswa yang menunjang daya saing lulusan

S10. Kegiatan pemasaran yang meningkatkan citra institusi

S11. Pelayanan yang bersih dan inovatif

S12. Kerjasama yang relevan

S13. Tersedianya Dosen dan Tendik berkualitas sesuai dengan kebutuhan

S14. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen untuk mempermudah pengambilan

keputusan

S15. Tersedianya struktur organisasi yang jelas dan budaya kerja yang mendukung

S16. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien

S17. Peningkatan pendapatan PNBP

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Tengah Tahun 2021 Akademi Komunitas Negeri

Pacitan berdasar pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.



4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rincian

Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2013 Tentang

Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri di Kabupaten Pacitan.

7. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun

2020-2024.

8. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2020-2024.

9. Rencana Strategis Akademi Komunitas Negeri Pacitan Tahun 2020-2024.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Pada Permendikbud Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Organisasi, dan

Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan, dijelaskan pada Pasal 3 bahwa Akademi

Komunitas Negeri Pacitan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat

diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan

dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi

kebutuhan khusus[4].

Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2013

Tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan, dijelaskan

pada Pasal 3 bahwa Akademi Komunitas Negeri Pacitan mempunyai tugas

menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam

satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis

keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus[4].

Pada Pasal 4, dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas, Akademi Komunitas

Negeri Pacitan menyelenggarakan fungsi:



a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau

diploma.

b. Pelaksanaan penelitian.

c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika.

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

Fungsi

AKN-Pacitan mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang

melaksanakan tugas mengembangkan atau membentuk kemampuan dan keterampilan,

watak, dan kepribadian manusia melalui kegiatan :

1. Melaksanakan pendidikan untuk menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni, serta menyebarluaskan nilai-nilai luhur berdasarkan pada potensi

daerah untuk kesejahteraan dan kemanusiaan.

2. Melaksanakan penelitian terapan untuk memecahkan masalah dan menemukan,

menerapkan, mengadopsi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni dalam rangka pemberdayaan dan/atau mensejahterakan

masyarakat.

Struktur Organisasi

Susunan organisasi yang ada di Akademi Komunitas Negeri Pacitan diilustrasikan

pada Gambar 1.2

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Akademi Komunitas Negeri Pacitan



D. Isu Strategis

Isu Strategis di Akademi Komunitas Negeri Pacitan dikategorikan menjadi 2 yaitu

permasalahan internal dan permasalahan eksternal.

Permasalahan internal

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Akademi Komunitas Negeri Pacitan adalah

sebagai berikut:

a. SDM tenaga Pendidik dan kependidikan yang masih kurang dan belum ada yang

berstatus PNS khususnya tenaga kependidikan.

b. Manajemen dan pengelolaan/Sistem Tata Kelola masih belum berjalan secara optimal.

c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran pada beberapa prodi masih belum optimal/Rasio

dosen dan mahasiswa belum memenuhi Standar PT dan SNPT.

d. Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sumber pendanaannya

masih menggunakan sumber internal dan terbatas.

e. Daya saing masih rendah

f. Pandemic Covid-19 menyebabkan pembatasan-pembatasan dalam melaksanakan tugas

keseharian sehingga dapat menghambat proses komunikasi dan diskusi.

Permasalahan eksternal

Permasalahan eksternal yang dihadapi oleh Akademi Komunitas Negeri Pacitan adalah

sebagai berikut:

a. Belum adanya Undang-undang dan regulasi pemerintah yang mengarah pada kualifikasi

Diploma 2 misalnya pada lowongan CPNS.

b. Belum adanya Lembaga pemerintah yang menyelaraskan DUDI dengan akademi

komunitas.

c. Pasar kerja untuk Tenaga Ahli Muda sangat sedikit.

d. Persaingan dari kampus lain/ global pada program studi yang sama.

e. Masyarakat masih belum banyak yang mengenal Akademi Komunitas Negeri Akademi

Komunitas Negeri Pacitan.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Visi AKN Pacitan

Menjadi pusat Pendidikan Vokasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

terapan bagi semua masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan siap

bersaing di pasar global

B. Misi AKN Pacitan

1. Menyiapkan SDM level menengah berdaya saing tinggi dan berkemampuan wirausaha.

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berdaya saing.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

4. Membangun masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

berdasarkan potensi daerah bagi kesejahteraan dan kemanusian.

5. Menjalin kerja sama untuk meningkatkan mutu pendidikan Akademi Komunitas Negeri

Pacitan

C. Tujuan AKN Pacitan

Berdasarkan Statuta AKN Pacitan yang telah ditetapkan melalui Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 tahun 2017, Tujuan AKN Pacitan

adalah seperti dibawah ini:

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan teknologi rekayasa yang berbasis akuntabilitas

kinerja untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam

pengetahuan dan keterampilan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkontribusi yang relevan dan

berkualitas tinggi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional.

3. Menciptakan lingkungan dan suasana akademik kampus yang kondusif dan dapat

menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari Sivitas Akademika serta

menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat

kampus yang dinamis dan harmonis;

4. Mengembangkan jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga

pemerintah dan lembaga lain, baik tingkat nasional maupun internasional dengan asas

saling menguntungkan;



5. Mengembangkan pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa terapan dalam skala

nasional maupun internasional

D. Sasaran Strategis

Berdasarkan pada analisis Renstra Akademi Komunitas Negeri Pacitan Tahun

2020-2024 Sasaran Strategis pada Rencana Strategis Akademi Komunitas Negeri Pacitan

2020-2024 ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Lulusan berdaya saing dan berkarakter

2. Biaya pendidikan terjangkau

3. Pendidikan berkualitas

4. Penelitian teruji dan dapat diterapkan

5. PKM mensejahterakan masyarakat

6. Kurikulum yang relevan

7. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang efektif dan efisien

8. Penjaminan Mutu yang berjalan optimal

9. Kegiatan mahasiswa yang menunjang daya saing lulusan

10. Kegiatan pemasaran yang meningkatkan citra institusi

11. Pelayanan yang bersih dan inovatif

12. Kerjasama yang relevan

13. Tersedianya Dosen dan Tendik berkualitas sesuai dengan kebutuhan

14. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen untuk mempermudah pengambilan keputusan

15. Tersedianya struktur organisasi yang jelas dan budaya kerja yang mendukung

16. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien

17. Peningkatan pendapatan PNBP

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Akademi Komunitas Negeri Pacitan

menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2021

dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang menetapkan empat (4) Sasaran Strategis

dengan sembilan (9) Indikator Kinerja beserta Target Kinerja dan Pagu Anggaran yang harus



dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja

Akademi Komunitas Negeri Pacitan Tahun 2021.

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Targ
et

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan

pendidikan tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil

mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi

wiraswasta.

55

[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang

menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus;

atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

10

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen

pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus

lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject),

bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina

mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat

nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir

15

[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3;

memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri

dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional,

dunia industri, atau dunia kerja.

15

[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau

diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

0,10

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum

dan pembelajaran

[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang

melaksanakan kerja sama dengan mitra.
35

[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang

menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case

method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek

(team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.

35

[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan

kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan

Vokasi

[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB BB

[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan

RKA-K/L Satker minimal 93
93,5

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan



Dalam rangka mewujudkan kinerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan Tahun
2021 mendapat Anggaran sebagai berikut :

No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 4467 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi 545.224.000

2 4261
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Ditjen Pendidikan Vokasi
4.665.836.000

3 4466
Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

Vokasi
1.623.788.000

TOTAL 6.834.848.000

Tabel 2. 2

Kegiatan dan Anggaran Akademi Komunitas Negeri Pacitan



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk laporan capaian kinerja yang menjawab

realisasi Perjanjian Kinerja Direktur AKN Pacitan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

selama 1 tahun kinerja. Perjanjian Kerja tersebut berisi Sasaran Kegiatan yang merupakan

Turunan dari Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pada Sasaran Kegiatan tersebut terdapat Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan ukuran

dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran program (outcome).

Berikut ini merupakan Capaian Kinerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan dalam 1 tahun :

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(%)

Realisasi
(%)

[S 1] Meningkatnya

kualitas lulusan pendidikan

tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil

mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
55 76.83

[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan

paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi

paling rendah tingkat nasional.

10 1.07

[S 2] Meningkatnya

kualitas dosen pendidikan

tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus

lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject), bekerja

sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang

berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)

tahun terakhir

15 21.05

[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki

sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia

kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri,

atau dunia kerja.

15 15

[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau

diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

0,10 0,10

[S 3] Meningkatnya

kualitas kurikulum dan

pembelajaran

[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang

melaksanakan kerja sama dengan mitra.
35 35

[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang

menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)

atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)

sebagai sebagian bobot evaluasi.

35 38.69

[S 4] Meningkatnya tata

kelola satuan kerja di

lingkungan Ditjen

Pendidikan Vokasi

[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB BB B

[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Satker minimal 93
93,5 92,96



S.1  Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi

Sasaran Strategis pertama yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Direktur adalah

Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi. Sasaran ini memiliki Indikator Kinerja

Kegiatan :

● IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan;

melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.

Akademi Komunitas Negeri Pacitan mengukur capaian indikator lulusan D2 ini

menggunakan metode tracer study. Tracer study adalah studi pelacakan jejak

lulusan/alumni yang dilakukan setelah lulus yang berguna untuk memperoleh umpan

balik dari alumni. Umpan balik yang diperoleh dari alumni ini dibutuhkan oleh perguruan

tinggi untuk evaluasi dalam rangka pengembangan kualitas dan sistem pendidikan.

Lulusan/Alumni PKJ TSP PKR Jumlah

Bekerja 24 16 3 43

Wirausaha 5 7 1 13

Lanjut Studi 5 1 1 7

Total Lulusan 44 28 10 82
Rekap hasil Tracer Study AKN Pacitan lulusan tahun 2020

Tracer Study dilakukan oleh masing-masing Program Studi selanjutnya hasil

tracer study dikumpulkan oleh Tim Pelaporan Kinerja untuk diolah dan dilaporkan

kepada Direktur. Data mentah hasil Tracer study ini berisi data identitas alumni lulusan

tahun 2020, data pekerjaan atau data jenis wirausaha serta data studi lanjut.

Selanjutnya dari data jenis pekerjaan dan studi lanjut tersebut kemudian diolah

menggunakan rumus :

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =  𝑛
𝑡 𝑥100

= 𝑎+𝑏+𝑐
𝑡 𝑥100

Keterangan :

: lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wirausaha.𝑛

: total jumlah lulusan D2 di tahun 2020 = 82 lulusan𝑡 

: lulusan yang mendapat pekerjaan = 43 lulusan𝑎

: lulusan yang menjadi wirausaha =13 lulusan𝑏

: lulusan yang melanjutkan studi =7 lulusan𝑐

Dari rumus diatas diperoleh hasil 76.83% (Data dan Penghitungan terlampir) dari target

capaian 55%. Dari hasil tersebut Akademi Komunitas Negeri Pacitan telah berhasil



dalam meningkatkan kualitas lulusan karena dari indikator tersebut memberikan

gambaran bahwa alumni Akademi Komunitas Negeri Pacitan sebagian besar telah

mendapatkan pekerjaan, berwirausaha dan melanjutkan studi.

Pada tahun ini Akademi Komunitas Negeri Pacitan juga telah meningkatkan

kinerjanya dibandingkan tahun lalu yaitu 56%. Peningkatan sebesar 20.83% ini

dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah mahasiswa yang bersumber pada kerjasama

beasiswa pendidikan oleh Pemerintah Daerah Pacitan. Pada Periode Awal tahun 2018

(Mahasiswa yang lulus tahun 2020) Akademi Komunitas melanjutkan kerjasama

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dimana pegawai Pemerintah Daerah

Kabupaten Pacitan mendapat Beasiswa Pendidikan dari Pemerintah Daerah

Kabupaten Pacitan sehingga ketika mereka lulus mereka kembali bekerja pada Instansi

masing-masing sehingga dapat meningkatkan nilai keterserapan alumni.

● IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20

(dua puluh) SKS di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Sama dengan kendala di Akademi Komunitas Negeri yang lain, Indikator

Persentase Mahasiswa D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus

tidak dapat diimplementasikan. Program D2 adalah program pendidikan diploma yang

hanya ditempuh selama 2 Tahun sehingga Target 20 SKS dirasa kurang tepat jika

dilaksanakan oleh Akademi Komunitas Negeri. Akademi Komunitas Negeri Pacitan

hanya melaksanakan Kerja Praktek atau magang kerja di luar kampus selama 2 bulan

dengan penghitungan 1 SKS. Dengan demikian, penghitungan pada Indikator ini hanya

dapat dilakukan dengan penghitungan jumlah mahasiswa yang memperoleh prestasi

paling rendah tingkat nasional.

Akademi Komunitas Negeri Pacitan telah berusaha untuk mencetak Prestasi

Mahasiswa pada Tingkat Nasional. Pada tahun ini Program Studi Tata Laksana Studio

Produksi telah beberapa kali menjuarai lomba pada tingkat Nasional. Prestasi yang

diperoleh antara lain Desain Poster "Mari Beraksi Bersama Vokasi" memperoleh Juara

2 dan Desain Poster "Ayo Manfaatkan Limbah Unggas" memperoleh Juara 3 yang

keduanya diperoleh pada ajang Creative Youth Competition di Akademi Komunitas

Negeri Putra Sang Fajar Blitar.

Dengan Perolehan Prestasi ini, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja

diperoleh menggunakan rumus :

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =  𝑛
𝑡 𝑥100

=  𝑎 + 𝑏
𝑡 𝑥100



Keterangan :

: jumlah mahasiswa D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus atau𝑛

berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional

: total jumlah mahasiswa = (Semester 1: 93; Semester 3: 94 ) 187 mahasiswa𝑡 

:  menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus = 0 mahasiswa𝑎

:  meraih prestasi paling rendah tingkat nasional = 2 mahasiswa𝑏

Dari rumus diatas diperoleh nilai 1.07%, nilai ini masih jauh dari target

sebesar 10%. Hal ini disebabkan karena belum adanya komponen program merdeka

belajar yang menargetkan mahasiswa yang menempuh 20 SKS di luar kampus.

Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2020 sebesar 15% capian tahun ini

mengalami banyak penurunan. Hal ini disebabkan karena perbedaan pengakuan

kompetisi yang berbeda (kompetisi yang diperoleh termasuk kompetisi tingkat nasional

atau tidak). Selain itu dengan adanya pandemi Covid-19 yang belum berakhir kegiatan

yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa yang berhasil mengikuti student

exchange atau pertukaran mahasiswa yang sebelumnya (tahun 2018 dan 2019) setiap

tahunnya mengirimkan 2 mahasiswa juga belum dapat terlaksana.

S.2  Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

● IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, di QS 100

berdasarkan bidang ilmu (QS 100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri,

atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional

dalam 5 (lima) tahun terakhir

Pada Indikator ini Akademi Komunitas Negeri Pacitan belum dapat memenuhi

komponen Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus yang memiliki

ranking pada QS 100 by subject. Namun demikian Akademi Komunitas Negeri Pacitan

memiliki kualitas dosen yang :

1. Dosen berkegiatan Tri Dharma pada kampus lain sebanyak 1 orang.

No Nama Dosen Tridarma Nama Kampus

1 Anwar Fuádi, S.Kom., M.T.I. Mengajar Universitas Paramadina

Daftar Dosen tridarma di kampus lain

2. Dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri sebanyak 2 orang.



No Nama Dosen Jabatan Perusahaan

1 Gramandha Wega Intyanto,
S.ST., M.T.

Editor Jurnal IT UIN Walisongo

Konsultan teknis otomasi
squencing chiller

PT. Dynami Presisi
Utama

2 Anwar Fuádi, S.Kom., M.T.I.

Trainer for Pentaho Data
Integration Program Multimatics

Trainer for Project
Management Associate
Program

Multimatics

Daftar Dosen yang bekerja sebagai praktisi industri

3. Dosen yang membina mahasiswa meraih prestasi paling rendah tingkat nasional

dalam 5 tahun terakhir sebanyak 2 orang dosen (daftar terlampir).

No Dosen Pembimbing Mahasiswa Berprestasi
Tingkat Nasional

Jumlah Mahasiswa yang
dibimbing

1 Citra Ratih Prameswari, S.T., M.T. 3

2 Galih Permadi, S.T, M.Kom. 1

Jumlah 4

Rekap Jumlah Dosen yang membimbing Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional dalam 5 tahun

terakhir

Dari data diatas data dosen yang duplikat pada masing masing kategori tidak dihitung

sehingga rekap nya menjadi :

No Daftar Dosen sesuai Indikator Kinerja 2.1

1 Anwar Fuádi, S.Kom., M.T.I.

2 Citra Ratih Prameswari, S.T., M.T.

3 Galih Permadi, S.T, M.Kom.

4 Gramandha Wega Intyanto, S.ST., M.T.

untuk menentukan nilai capain indikatornya menggunakan rumus

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =  𝑛
𝑥+𝑦 𝑥100

=  𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
𝑥+𝑦 𝑥100

Keterangan:



n : jumlah dosen tetap (tidak termasuk CPNS) yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi

lain, berkegiatan tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), atau

bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih

prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. = 4 dosen

x : jumlah dosen tetap (tidak termasuk CPNS) dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

= 12 dosen

y : jumlah dosen tetap (tidak termasuk CPNS) dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

= 7 dosen

a : jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain = 1 dosen

b : jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu = 0 dosen

c : jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri = 2 dosen

d :jumlah dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat

nasional = 2 dosen

Dari penghitungan diatas diperoleh nilai 21,05

● IKU 2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat

kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan

praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

Pada Tahun ini Akademi Komunitas Negeri Pacitan belum memiliki Dosen

tetap yang berkualifikasi akademik S3. Namun demikian hampir semua dosen tetap

telah berkualifikasi akademik S2 dan memiliki kompetensi atau profesi yang diakui oleh

industri dan dunia kerja. Akademi Komunitas terus berupaya meningkatkan kompetensi

dosen dengan memberikan peluang kepada para dosen untuk menempuh sertifikasi

kompetensi sesuai kebutuhan Program Studi masing-masing (daftar terlampir). Hingga

Akhir tahun ini dosen di Akademi Komunitas Negeri Pacitan telah memperoleh

Sertifikasi Kompetensi setidaknya 14 orang dosen dengan kompetensi di berbagai

disiplin ilmu.

Akademi Komunitas Negeri pacitan juga belum memiliki Dosen yang berasal

dari kalangan Praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. Hal ini merupakan

dampak dari belum adanya kerja sama Industri atau dunia kerja. Namun demikian di

Tahun mendatang Akademi Komunitas Negeri Pacitan akan berusaha lagi mencari

Industri dan Dunia Usaha yang berkomitmen menjalin kerja sama.

● IKU 2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil

mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.



Sasaran strategis meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat capaiannya diukur dengan indikator kinerja Jumlah Penelitian yang

dimanfaatkan masyarakat. Pada tahun 2021, target indikator kinerjanya adalah 0,10.

% dan ketercapaiannya 10,00 %. Dengan rincian dua penelitian dimanfaatkan

oleh masyarakat dari delapan judul penelitian dan satu pengabdian masyarakat

digunakan oleh masyarakat kabupaten Pacitan dari tiga judul pengabdian kepada

masyarakat.

Peringkat Judul Penelitian Dipublikasikan Citasi

Q1

Effect of pilot injection timing using

crude palm oil biodiesel on

combustion process on dual fuel

engines with compressed natural

gas as the main fuel

International Journal of

Sustainable Engineering | vol:

14 | issue : 6 | 2021-01-01 |

Journal

0

Q4

Implement of the transformation for

markerless facial motion capture in

3D animation

Journal of Physics: Conference

Series | vol: 1836 | issue : 1 |

2021-03-23 | Conference

Proceedin

0

Q4

The effects of pilot injection timing

on the combustion process and

exhaust emissions in dual-fuel diesel

engine using biodiesel-CNG at high

load

AIP Conference Proceedings |

vol: 2187 | issue : | 2019-12-10

| Conference Proceedin

3

Daftar penelitian yang mendapat rekognisi Internasional berdasarkan index Scopus

sumber : Sinta.kemdikbud.go.id

S.3  Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran.

● IKU 3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama

dengan mitra.

Akademi Komunitas Negeri Pacitan untuk tahun ini belum melaksanakan

Kerjasama dengan Mitra, namun begitu pada tahun-tahun sebelumnya (2017-2018)

Akademi Komunitas Negeri Pacitan sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah

Pacitan dalam hal Pemberian Beasiswa bagi para Pegawai di Instansi Pemerintah

Daerah Pacitan. Dimana dalam 2 tahun periode tersebut Para Pegawai tersebut

mendapat pendidikan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan dalam program D2

Pemeliharaan Komputer Jaringan melalui beasiswa pendidikan yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.



● IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode

pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis

proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.

Akademi Komunitas Negeri Pacitan telah menerapkan Kurikulum yang

menggunakan metode pembelajaran pemecah kasus (case method) atau pembelajaran

kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.

Sejak Tahun 2015 (daftar terlampir) sampai dengan sekarang Mata kuliah yang

diberikan tidak banyak berubah. Mulai Tahun 2021 ini ada tambahan Mata kuliah

Literasi Microsoft Office guna menunjang Mahasiswa dalam membuat karya ilmiah :

Jenis Mata Kuliah PKJ TSP PKR AKN Pacitan

Case Method 47.73 53.33 49.09 50.05

Team Based Project 25 33.33 23.64 27.32

Rata-Rata Persentase Kurikulum Case Method dan Team Based Project 38.69

Dari data diatas jumlah persentase mata kuliah yang menggunakan metode

pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis

proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi sebesar 38.69.

S.4  Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

● IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB

Akademi Komunitas Negeri Pacitan pada tahun 2021 untuk capaian kinerja

sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Direktorat

Jenderal Pendidikan Vokasi nilai yang didapatkan belum mencapai target. Berdasarkan

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja Akademi

Komunitas Negeri Pacitan masuk dalam kategori B dengan nilai 61.79 dengan

interpretasi : Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat

digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perubahan (Hasil evaluasi

terlampir).

Nilai SAKIP yang tidak mencapai Target ini disebabkan oleh beberapa faktor

yaitu :

1. Dokumen RENSTRA Akademi Komunitas Negeri Pacitan belum sempurna sesuai

dengan arahan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi.

2. Belum adanya pemberian reward and punishment pada Pengukuran Kinerja.



3. Pelaporan Kinerja yang belum sesuai dengan arahan Inspektorat Jenderal

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

4. Belum adanya dokumen yang kuat mengenai kegiatan Evaluasi Kinerja.

5. Kurangnya informasi tentang strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan agar pencapaian target kinerja, kurangnya informasi Inisiatif tentang

pemberantasan korupsi, serta kurangnya informasi penghargaan yang diterima

dari eksternal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dengan demikian untuk periode tahun selanjutnya Akademi Komunitas Negeri

Pacitan akan bekerja keras mewujudkan nilai SAKIP sesuai target dengan mengikuti

saran Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

dari hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021.

● IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93.

Gambar hasil Capain Nilai NKA sumber Aplikasi Spasikita AKN Pacitan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah Instrumen monitoring dan evaluasi

(monev) Kinerja Anggaran yang berasal dari integrasi nilai Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 40% dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran

(EKA) sebesar 60%.

IKPA merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (DJPb)

sesuai dengan PMK 195/PMK.05/2018 yang terdiri atas 13 indikator, yaitu: Revisi DIPA,

Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Pengelolaan UP dan TUP, Penyampaian Data

Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyampaian LPJ Bendahara, Penyerapan Anggaran,



Konfirmasi Capaian Output, Pengembalian SPM, Dispensasi SPM, Renkas, dan Retur

SP2D melalui aplikasi OM-SPAN. Sedangkan EKA merupakan instrumen monitoring

dan kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian

Keuangan (DJA) sesuai dengan PMK 214/PMK.02/2017 yang terdiri atas 4 indikator

pada aspek implementasi, yaitu: Capaian Keluaran, Konsistensi, Penyerapan

Anggaran, dan Efisiensi melalui aplikasi SMART.

Dari hasil penilaian tersebut, Akademi Komunitas Negeri Pacitan memperoleh

nilai 90.19 untuk EKA (bobot 60%) dan 91.64 untuk IKPA (bobot 40%) sehingga total

Nilai Kinerja Anggaran Akademi Komunitas Negeri Pacitan 90.77. Dengan demikian

Akademi Komunitas Negeri Pacitan perlu meningkatkan Kinerja Anggarannya agar Nilai

Kinerja Anggaran dapat mencapai Target.

B. Realisasi Anggaran

Diagram batang perbandingan Pagu dan Realisasi

Pagu anggaran Akademi Komunitas Negeri Pacitan dalam DIPA tahun 2021 semula

sebesar Rp. 7.844.781.000,- namun dengan masih adanya wabah pandemi Covid-19

Akademi Komunitas Negeri Pacitan melakukan refocusing anggaran guna membantu

Pemerintah menangani pandemi sehingga nilai anggaran menjadi Rp. 6.834.848.000,-. Dari

total pagu anggaran tersebut Akademi Komunitas Negeri Pacitan dapat merealisasikan Rp.

5.840.611.850,- atau sebesar 85.45% dari total Anggaran.



Kode Nama Kegiatan Pagu Real % Sisa

4261
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi
4.665.836.000 4.130.724.994 88.53 535.111.006

4466
Penyediaan Dana Bantuan Operasional

Perguruan Tinggi Negeri Vokasi
1.623.788.000 1.230.918.163 75.81 392.869.837

4467
Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan

Tinggi Vokasi
545.224.000 478.968.693 87.85 66.255.307

Jumlah Pagu 6.834.848.000 5.840.611.850 85,45 994.236.150

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 4 (empat)

sasaran dan 9 (Sembilan) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada

masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dana Alokasi

[S1] Meningkatnya
kualitas lulusan
pendidikan tinggi

[1.1] Persentase lulusan D2 yang berhasil mendapat
pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. 1.444.321.000

[1.2] Persentase lulusan D2 yang menghabiskan paling
sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih
prestasi paling rendah tingkat nasional.

8.000.000

[S2] Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan tinggi

[2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di
kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu
(QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia
industri, atau membina mahasiswa yang berhasil
meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5
(lima) tahun terakhir

579.660.000

[2.2] "Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik
S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui
oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari
kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia
kerja."

219.266.000

[2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi
internasional atau diterapkan oleh masyarakat per
jumlah dosen.

120.933.000

[S3] Meningkatnya
kualitas kurikulum dan
pembelajaran

[3.1] "Persentase program studi D2 yang
melaksanakan kerja sama dengan mitra." 165.532.000

[3.2] Persentase mata kuliah D2 yang menggunakan
metode pembelajaran pemecahan kasus (case
method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek
(team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.

498.420.000



Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Dana Alokasi

[S4] Meningkatnya tata
kelola satuan kerja di
lingkungan Ditjen
Pendidikan Vokasi

[4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB 1.471.498.000

[4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93 2.327.218.000

Jumlah Pagu 6.834.848.000

Efisiensi anggaran

Pada tahun 2021, Akademi Komunitas Negeri Pacitan berhasil melakukan efisiensi

anggaran sebesar Rp 1.009.933.000,-. atau 12,87% dari total anggaran semula sebesar Rp.

7.844.781.000,-. Efisiensi ini diperoleh dari refocusing anggaran guna mendukung

penanganan pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Sisa anggaran pada tahun ini sebesar

Rp. 994.236.150,- dan ini juga menambah efisiensi realisasi belanja. Hasil efisiensi tersebut

berasal dari penghematan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, perjalanan dinas, dan

penghematan belanja barang.

Diagram batang dengan nilai capaian EKA 90.19 AKN Pacitan, sumber Aplikasi Simproka

Realisasi Anggaran Akademi Komunitas Negeri Pacitan sebesar

Rp.5.840.611.850,- atau 85,45 % dengan membandingkan ketercapaian Capaian Output

(Capaian Keluaran Kegiatan) pada Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) di Aplikasi

SMART milik Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan diperoleh Nilai Efisiensi

12.22%.



BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan tahun 2021 ini menyajikan

informasi atas hasil-hasil kinerja yang dicapai periode tahun anggaran 2021 sebagai upaya

meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2021

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Akademi Komunitas Negeri Pacitan

selama Tahun 2021, disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis seperti yang

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja dan Rencana

Kinerja Tahun 2021 dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang diharapkan dapat

meningkatkan kinerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan di masa mendatang.

Secara umum target- target sasaran yang tercermin dalam indikator kinerja utama

(IKU) berhasil dicapai dan bahkan beberapa diantaranya berhasil melebihi yang ditargetkan.

Terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target, untuk meningkatkan capaian indikator

outcome yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Akademi Komunitas Negeri

Pacitan kedepan akan berupaya meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada. Hal ini

dimaksudkan agar pencapaian outcome bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari

Akademi Komunitas Negeri Pacitan.

Beberapa capaian kinerja ke depan perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian

diantaranya: 1) Jumlah mahasiswa yang bekerja, berwirausaha dan lanjut study, 2) Persentase

Lulusan bersertifikat kompetensi, 3) Jumlah mahasiswa berprestasi, 4) Persentase Dosen

Berkualifikasi S3, 5) Persentase Dosen Bersertifikat Kompetensi, dan 6) Jumlah kerja sama

dengan industri.



LAMPIRAN



Lampiran dapat diakses melalui Link

Perjanjian Kinerja

PK 2021 Revisi.pdf

https://drive.google.com/file/d/1BiCK5l3bl7YP_LCGS40vDxtqCikp2m31/view?usp=sharing

Pengukuran Kinerja

Kertas Kerja Capaian Kinerja IKU PT Vokasi

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AgmP-VRl3hMbkgICfhgin59Xo8p6Fzjn63us_uapxv0/e

dit?usp=sharing

IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan

studi; atau menjadi wiraswasta.

Tracer Study PKJ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CF7dgryGS2694wyjHElu6B1ONAOw6X2cYnJATji1mdE/

edit?usp=sharing

IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua

puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Prestasi Mahasiswa AKN Pacitan

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11NFxWYmvSoFW0J1qdEZ_b1rSGmC_s6pkk8E2rD74ka

s/edit?usp=sharing

IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan

bidang ilmu (QS 100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina

mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun

terakhir.

Dosen Tridarma di Kampus Lain

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AzDRTp9clEBFFmmcZtyJH5-57vZ-fgD76iN2ZtZanok/ed

it?usp=sharing

Dosen sebagai Praktisi Industri

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vyYRK_KQw-ddcnRdkVK-jsyphfA-478aLaMtLG9xwDQ/

edit?usp=sharing

Dosen yang membina Mahasiswa Berprestasi

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1980hQSo3LfaF3hcZsxSp5RS9CFgGAypPvRp8vb9GkwI/

edit?usp=sharing

IKU 2.2 Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi

yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia

https://drive.google.com/file/d/1BiCK5l3bl7YP_LCGS40vDxtqCikp2m31/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AgmP-VRl3hMbkgICfhgin59Xo8p6Fzjn63us_uapxv0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CF7dgryGS2694wyjHElu6B1ONAOw6X2cYnJATji1mdE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11NFxWYmvSoFW0J1qdEZ_b1rSGmC_s6pkk8E2rD74kas/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AzDRTp9clEBFFmmcZtyJH5-57vZ-fgD76iN2ZtZanok/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vyYRK_KQw-ddcnRdkVK-jsyphfA-478aLaMtLG9xwDQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1980hQSo3LfaF3hcZsxSp5RS9CFgGAypPvRp8vb9GkwI/edit?usp=sharing


industri, atau dunia kerja.

Daftar Sertifikasi Pegawai

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BPUTUmE2Zir18Iy5b4NdzxlIJesvdPM-2qhCgqfOpUI/e

dit?usp=sharing

DATA PEGAWAI LENGKAP 2022.xlsx

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X4G59OY9BCA0dbHzp_BFKppq8GSQeICJ/edit?usp=sh

aring&ouid=103398503967862064888&rtpof=true&sd=true

IKU 2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat

rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

Jurnal Publikasi Penelitian

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pbMfYWfiV3aUBWdFb9bXhbwZkz-sUmo0ZJ-YMqINXO

Q/edit?usp=sharing

Daftar Pengabdian Masyarakat AKN Pacitan

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FfRZO3uw2fL8BmQeLUMWOktj5ymBhHkYkpZQQcz1Q

X0/edit?usp=sharing

IKU 3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

Daftar Kerjasama AKN Pacitan

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FjY7pMqsoTpnp6oK645LXXv9TgRlg89rJfofUabIMLk/ed

it?usp=sharing

IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran

pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based

project) sebagai sebagian bobot evaluasi.

Kurikulum Case Method dan Team Based Project

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vinmXVhJhl5CAYFbQSPRFxuWc9kN_MDsDB9KBZNd5R

E/edit?usp=sharing

IKU 4.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB

IKU 4.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BPUTUmE2Zir18Iy5b4NdzxlIJesvdPM-2qhCgqfOpUI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X4G59OY9BCA0dbHzp_BFKppq8GSQeICJ/edit?usp=sharing&ouid=103398503967862064888&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pbMfYWfiV3aUBWdFb9bXhbwZkz-sUmo0ZJ-YMqINXOQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FfRZO3uw2fL8BmQeLUMWOktj5ymBhHkYkpZQQcz1QX0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FjY7pMqsoTpnp6oK645LXXv9TgRlg89rJfofUabIMLk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vinmXVhJhl5CAYFbQSPRFxuWc9kN_MDsDB9KBZNd5RE/edit?usp=sharing





