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Kata Pengantar 

 

 

uji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 

dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Tengah Tahun 2020 Akademi 

Komunitas Negeri Pacitan Tahun 2020 telah berhasil diselesaikan dengan 

tepat waktu.  

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap 

instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahunnya. 

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta 

indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Akademi Komunitas 

Negeri Pacitan Tahun 2020.  

Akademi Komunitas Negeri Pacitan pada tahun 2020 telah menetapkan 1 sasaran 

strategis dan 3 indikator kinerja. Secara umum Akademi Komunitas Negeri Pacitan i 

masih dalam proses merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian 

kinerja. 

Meskipun terdapat capaian keberhasilan, namun terdapat permasalahan yang perlu 

diantisipasi pada saat merealisasikan target kinerja sampai dengan akhir tahun 2020 ini. 

Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, permasalahan yang 

dihadapi tersebut dapat segera didapatkan solusinya untuk dilakukan perbaikan dalam 

merealisasikan target kinerja dalam waktu yang tersisa. 

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang 

kinerja yang dihasilkan Akademi Komunitas Negeri Pacitan tahun 2020. Semoga laporan 

kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan 

anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan 

kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2020. 
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Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

terselesaikannya Laporan Kinerja Tengah Tahun 2020 Akademi Komunitas Negeri 

Pacitan ini. 

 

 

 

 

Pacitan, 31Januari 2021 

Direktur AKN Pacitan, 

 

 

 

 

Ir. Gigih Prabowo, M.T. 
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) 

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PACITAN 
TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan untuk 

Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporn Kinerja. Substansi 

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab 

manajemen Akademi Komunitas Negeri Pacitan. 

 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah 

disajikan secara akurat, andal, dan valid. 

 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal–hal yang menimbulkan 

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan 

Kinerja ini. 

 

 

          

Pacitan, 31 Januari 2021 
Ketua SPI, 
 

 

 

Berto Yusuf Nugroho, S.Pd, M.MT.  
Nip.198610222018031001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Akademi Komunitas Negeri Pacitan 

(AKN Pacitan) dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 tahun 2015 

tentang Pedoman Evaluasuasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi 

Pemerintah, serta Permenristekdikti No. 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi, AKN Pacitan menetapkan visi, misi, tujuan, 

dan sasaran strategis organisasi. Masing – masing sasaran strategis yang ditetapkan 

mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. 

Evaluasi kinerja dari semua program kegiatan tahun 2020 telah dilakukan. Pencapaian 

kinerja didasarkan pada pencapaian realisasi 4 sasaran strategis yang telah dijalankan 

dan didukung oleh 9 indikator kinerja sebagai berikut: 

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsi, AKN Pacitan menetapkan visi, misi, tujuan, 

dan sasaran strategis organisasi. Masing – masing sasaran strategis yang ditetapkan 

mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. 

Evaluasi kinerja dari semua program kegiatan tahun 2020 telah dilakukan. Pencapaian 

kinerja didasarkan pada pencapaian realisasi 4 sasaran strategis yang telah dijalankan 

dan didukung oleh 9 indikator kinerja. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai 

berikut: 

1. IKK 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat 

pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. 
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2. IKK 1.2 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit  

(dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat 

nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

3. IKK 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IKK 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. 
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5. IKK 2.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per 

jumlah dosen. 

 

 

 

 

 

 

 

6. IKK 3.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja 

sama dengan mitra. 

 

 

 

 

 

 

 

7. IKK 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. 
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Beberapa Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya 

pencapaian target adalah: 

1. AKN Pacitan merupakan satker baru sehingga belum adanya bendahara 

pengeluaran dan bendahara penerimaan serta kepala sub bagian tata usaha yang 

dapat mensinergikan antara program dan anggaran. Jabatan kepala tata usaha 

masih kosong sehingga koordinasi atau komunikasi antar bagian masih kurang 

optimal. 

2. Jabatan-jabatan pada pengelola masih menjadi tugas tambahan dari 

dosen/intsruktur. Belum ada pegawai yang khusus dalam jabatan yang berkaitan 

dengan pengelolaan anggaran. 

3. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja (target PK) dan Evaluasi 

rencana aksi (kegiatan) belum dilakukan oleh TIM. 

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 

antara lain: 

1. Melakukan review Renstra secara berkala (minimal setahun sekali) untuk 

memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas 

dan fungsi Unit Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target 

yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. 

Hasil reviu dapat berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, 

kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya 

2. Melakukan pengukuran atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja agar dilakukan 

secara berkala (triwulan) dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja. Hasil 

pengukuran kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & 

punishment yang diberikan kepada pejabat atau pegawai dilingkungan unit 

kerja/satker, yang dapat berupa sertifikat, piagam, foto dokumentasi, atau SK 

Pimpinan. 

3. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja (target PK) dan 

Evaluasi rencana aksi (kegiatan) agar dilakukan secara berkala (minimum 

triwulan) dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja.  

Hasil evaluasi berupa laporan evaluasi/notula rapat yang memuat rekomendasi 

Pimpinan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

/penanggungjawab kegiatan. 
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4. Unit kerja agar secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat 

melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. 

5. Segera mendapatkan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dan 

menetapkan kepala sub bagian tata usaha. 

Daya Serap  Anggaran AKN Pacitan tahun 2020 sebagai berikut: 

 

 

No 

Kode 
Anggaran Penyerapan Prosentase 

1 4261 Rp 4.488.334.000 3.762.219.886 83,82% 

2 4263 Rp 2.793.536.000 1.739.666.113 62,27% 
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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 Elektonika 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 

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

Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan SPP mahasiswa sebesar 

Rp.600,000/semester. Hampir 100% mahasiswa dan alumni adalah tenaga pengajar 

ketrampilan komputer di SD/MI, SMP/MTs dan SMU/SMK/MA se kabupaten Pacitan. 

Alumni Community College setelah menyelesaikan program Diploma Satu kembali 

instansi pendidikan masing-masing untuk mengajar ketrampilan 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 No:161/P/2012.  

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

SMP/MTs, SMU/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 ketrampilan komputer. Dua puluh persen 

(20%) Alumni yang lain menjadi entrepreneurship di Pacitan dan sekitarnya.  
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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 

AKN-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 : 

1. Meningkatnya Standar Layanan Pembelajaran dan Kompetensi 

Mahasiswa 

2. Meningkatnya Kualitas  Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

3. Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

4. Meningkatnya Layanan Kelembagaan dan Kerjasama Dalam/Luar Negeri 

5. Meningkatnya Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
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B. Dasar Hukum 

Penyusunan Laporan Kinerja Tengah Tahun 2020 Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi berdasar pada: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

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

Instansi Pemerintah; 

3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 

4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

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

Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2020 tentang 

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

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

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

Pacitan. 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 

17/MKP/I/2017 tahun 2017 tentang Program Studi Akademi komunitas Negeri 

Pacitan; 

9. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-

2024; 

10. Rencana Strategis Dierektorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; 

11. Rencana Strategis Akademi Komunitas Negeri PacitanTahun 2020-2024. 

 

C. Tugas Pokok, Fungsi dan 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 
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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; dan 

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi. 

Fungsi 

AKN-Pacitan mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang 

melaksanakan tugas mengembangkan atau membentuk kemampuan dan ketrampilan, 

watak, dan kepribadian manusia melalui kegiatan :  

1. Melaksanakan pendidikan untuk menguasai dan penerapkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni, serta menyebar luaskan 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.  
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Struktur Organisasi 

Susunan organisasi yang ada di Akademi Komunitas Negeri Pacitan diilustrasikan 

pada Gambar 2. 

Delapan area kunci perubahan reformasi birokrasi AKN-Pacitan diantaranya:  

1. Memiliki organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)  

2. Dalam hal tata laksana, organisasi AKN-Pacitan memiliki sistem, proses, 

dan prosedur kerja jelas, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

good governance  

3. Mampu menegakkan regulasi yang tertib dan kondusif  

4. Memiliki SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, 

berkinerja tinggi, dan sejahtera  

5. Meningkatnya penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas KKN  

6. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi  

 

Untuk itu AKN-Pacitan harus mampu mengubah pola pikir (mind set) dan budaya 

kerja (culture set) dalam tata birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. 

Gambaran sturktur organisasi AKN-Pacitan seperti pada gambar 1.2 diawah. 

 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Akademi Komunitas Negeri Pacitan 
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D. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi 

Permasalahan di Akademi Komunitas Negeri Pacitan  dikategorikan menjadi 2 

yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal. 

1.4.1. 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 mahasiwa belum memenuhi Standar PT dan SNPT 

d. Pelaksanaan Penelitian dan pegabdian 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. 

 

1.4.2. 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 menselaraskan 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. 

 

 

 



 
 

7 
 
 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Visi dan Misi Akademi Komunitas Negeri Pacitan 2020-2024 

Untuk menyusun kerangka kerja yang sesuai dengan harapan dengan terbentuknya 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan berdasarkan Permendikbud Nomor 9 Tahun 

2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud, maka Visi dan Misi 

Akadmei Komunitas Negeri Pacitan 2020 – 2024 adalah sebagai berikut: 

 

A. Visi AKN Pacitan 

Menjadi pusat pendidikan vokasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

terapan bagi semua masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang terampil, berkarakter 

dan siap bersaing di pasar global. 

 

B. Misi AKN Pacitan 

Akademi Komunitas Negeri Pacitan dalam rangka mewujudkan visi, mengemban misi 

sebagai berikut: 

1. Membangun masyarakat terampil melalui penerapan IPTEK yang berdasarkan 

pada potensi daerah bagi kesejahteraan dan kemanusiaan. 

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

3. Menyiapkan SDM level menengah berdaya saing tinggi dan berkemampuan 

wirausaha. 

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Menjalin kerjasama di tingkat Regional, Nasional dan Internasional. 

 

C. Tujuan AKN Pacitan 

Akademi Komunitas Negeri Pacitan bertujuan untuk mewujudkan: 

1. Terciptanya mutu pendidikan yang baik melalui penyediaan sumber daya yang 

memadai dan bermutu, serta menciptakan suasana akademik yang kondusif 

dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi; 

2. Terwujudnya peningkatan mutu dan relevansi  Akademi Komunitas  sebagai 

pendidikan tinggi vokasi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
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masyarakat, serta kemahasiswaan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat 

(stakeholder); 

3. Terciptanya kerjasama di bidang tri dharma perguruan tinggi dengan institusi lain 

maupun dunia usaha/dunia industri  berskala regional dan nasional; 

4. Terwujudnya mutu civitas akademika melalui pendidikan karakter profesional 

dalam proses pendidikan, serta implementasi nilai etika moral akademis dan 

masyarakat. 

5. Terciptanya tata kelola akademis dan manajemen yang transparan dan akuntabel, 

serta meningkatkan pencitraan publik berbasis keunggulan dan kinerja institusi. 

 

D. Sasaran Strategis 

1. Adapun Sasaran institusi yang dicanangkan dan bersinergi dengan Visi, Misi, 

dan Tujuan AKN Pacitan adalah: 

a. Sasaran Strategis untuk Tujuan "Terciptanya mutu pendidikan yang baik 

melalui penyediaan sumber daya yang memadai dan bermutu, serta 

menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam penyelenggaraan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi": 

i. Terwujudnya peningkatan mutu dan kuantitas SDM yang 

kompeten dan profesional. 

ii. Terwujudnya sarana prasarana yang optimal dan memenuhi 

standar mutu, serta sistem informasi yang valid, terintegrasi dan 

lengkap guna memenuhi kebutuhan layanan Tri darma PT dan 

peningkatan kompetensi mahasiswa. 

iii. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif untuk mencapai 

program studi yang unggul menghasilkan lulusan yang berdaya 

saing. 

iv. Terbentuknya pusat unggulan industri kreatif bidang telematika 

terapan untuk sarana pembelajaran berbasis industri. 

b. Sasaran Strategis untuk Tujuan "Terwujudnya peningkatan mutu dan 

relevansi Akademi Komunitas sebagai pendidikan tinggi vokasi di bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta 

kemahasiswaan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat 

(stakeholder)": 

i. Terwujudnya peningkatan mutu, kuantitas dan relevansi Akademi 

Komunitas yang mencerminkan pendidikan tinggi vokasi sesuai 
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kebutuhan masyarakat (DU/DI). 

ii. Tercapainya peningkatan mutu, kuantitas, dan relevansi 

penelitian. 

iii. Tercapainya peningkatan mutu, kuantitas, dan relevansi 

pengabdian kepada masyarakat. 

iv. Teciptanya pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang lebih transparan dan akuntable. 

v. Terciptanya peningkatan mutu dan relevansi kegiatan 

kemahasiswaan yang menunjang kompetensi dan daya serap 

masyarakat. 

c. Sasaran Strategis untuk Tujuan "Terciptanya kerjasama di bidang Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dengan institusi/instansi lain maupun DU/DI  

berskala regional dan nasional": 

i. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama dalam negeri 

bidang tri dharma perguruan tinggi. 

ii. Terbentuknya kerjasama inkubator bisnis. 

d. Sasaran Strategis untuk Tujuan "Terwujudnya mutu civitas akademika 

melalui pendidikan karakter profesional dalam proses pendidikan, serta 

implementasi nilai etika moral akademis dan masyarakat": 

i. Terwujudnya pengembangan karakter melalui proses 

pembelajaran. 

ii. Terwujudnya pengembangan karakter bangsa melalui penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

iii. Terwujudnya pengembangan karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler mahasiswa. 

iv. Terwujudnya pengembangan karakter melalui pengembangan 

budaya mutu perguruan tinggi. 

e. Sasaran Strategis untuk Tujuan “Terciptanya tata kelola yang transparan 

dan akuntabel, serta meningkatkan pencitraan publik berbasis 

keunggulan dan kinerja institusi": 

i. Terwujudnya peningkatan mutu dan efektifitas pengelolaan 

manajemen institusi yang transparan dan akuntabel sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. 

ii. Tercapainya peningkatan pencitraan publik berbasis keunggulan 

dan kinerja institusi. 
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Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Akademi Komuinitas Negeri Pacitan 

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

2020 dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang menetapkan satu sasaran 

strategis dengan 3 indikator kinerja beserta target kinerja dan target anggaran yang 

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

Kinerja Akademi Komuinitas Negeri Pacitan Tahun 2020. 

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Perjanjian Kinerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan 

TARGET KINERJA 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN TARGET 

1 Meningkatnya kualitas lulusan 
pendidikan 
tinggi  

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 

yang berhasil mendapat pekerjaan; 

melanjutkan studi; atau menjadi 

wiraswasta. 

55,00 % 

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 

yang menghabiskan paling sedikit 20 

(dua puluh) sks di luar kampus; atau 

meraih prestasi paling rendah tingkat 

nasional. 

10,00% 

2. Meningkatnya kualitas dosen 
pendidikan tinggi 

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) 

15,00 % 

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. 

15,00 % 

Jumlah keluaran penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang 

berhasil mendapat rekognisi 

internasional atau diterapkan oleh 

masyarakat per jumlah dosen. 

0,10 % 

3. Meningkatnya kualitas kurikulum 
dan pembelajaran 

Persentase program studi S1 dan 

D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja 

sama dengan mitra. 

35,00 % 

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. 

35,00 % 
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KEGIATAN DAN ANGGARAN 

 

Tabel 2. 2 

Kegiatan dan Anggaran Akademi Komunitas Negeri Pacitan 

       No Kode Kegiatan Alokasi 

1 4261 
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi 
Rp 4.488.334.000 

2 4263 Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Rp 2.793.536.000 

3  TOTAL   Rp 7.281.870.000 

 

Dalam rangka merealisasikan Target Kinerja dari Sasaran Kegiatan yang telah 

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, realisasi didukung oleh kegiatan Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan.  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 

 Indikator Kinerja merupakan ukuran dalam memetakkan keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian sasaran program (outcome), pendefinisian indicator kinerja 

dalam sangat penting dalam upaya untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan. 

Pendefinisian tersebut seperti tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan dan IKK 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 

1 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di 

lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi 

1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB 

1.2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan 

RKA-K/L  Satker  minimal  

2 Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan 

tinggi 

2.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil 

mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau 

menjadi wiraswasta. 

2.2 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang 

menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di 

luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah 

tingkat nasional. 

3 Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi 3.1 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) 

3.2 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. 

3.3 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi 

internasional atau diterapkan oleh masyarakat per 

jumlah dosen. 

4 Meningkatnya kualitas kurikulum dan 

pembelajaran 

4.1 Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang 

melaksanakan kerja sama dengan mitra. 

4.2 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. 
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Ketercapaian target dari perjanjian kerja Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan 

tahun 2020, AKN Pacitan mendapatkan anggaran DIPA yang terdiri 3 (tiga) program 

dengan total anggaran  

Analisis capaian kinerja AKN Pacitan telah menetapkan sasaran yang akan dicapai 

dalam periode 2020 s.d. 2024 yaitu: 

1. Meningkatkan Standar Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa; 

2. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 

3. Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; 

4. Meningkatnya Layanan Kelembagaan dan Kerjasama Dalam/Luar Negeri; dan 

5. Meningkatnya Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 

Capaian kinerja Sasaran Strategis tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama 

(IKU). Berdasarkan Tabel 4. Dapat kita lihat hasil capaiannya kinerja AKN Pacitan tahun 

2020. Hasilnya, terdapat indikator kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan 

dan terdapat juga indicator 
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Tabel 3. 2 Capaian kinerja AKN Pacitan 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN KETERCAPAIAN 

1 2 3 Target Realisasi 

1 Meningkatnya kualitas 
lulusan pendidikan 
tinggi  

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 

yang berhasil mendapat pekerjaan; 

melanjutkan studi; atau menjadi 

wiraswasta. 

55,00 % 56,00 % 

Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 

yang menghabiskan paling sedikit 20 

(dua puluh) sks di luar kampus; atau 

meraih prestasi paling rendah tingkat 

nasional. 

10,00% 15, 00 % 

2. Meningkatnya kualitas 
dosen pendidikan 
tinggi 

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) 

15,00 % 20,00 % 

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. 

15,00 % 85,00 % 

Jumlah keluaran penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang 

berhasil mendapat rekognisi 

internasional atau diterapkan oleh 

masyarakat per jumlah dosen. 

0,10 % 10 % 

3. Meningkatnya 
kualitas kurikulum 
dan pembelajaran 

Persentase program studi S1 dan 

D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja 

sama dengan mitra. 

35,00 % 35,00 % 

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. 

35,00 % 40, 00 % 

 

1. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 

Peran penting perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa tidak 

hanya pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan tapi juga bagaimana 

penerapan ilmu dan menumbuhkan semangat dan jiwa wirausaha dikalangan 

mahasiswa. Hal ini dilakukan supaya alumni nantinya bisa menjadi kelompok orang 

yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan (job creator) dan bukan hanya sekedar 

pencari pekerjaan (job seeker) dengan mengandalkan ijazah perguruan tinggi. AKN 

Pacitan sebagai salah satu perguruan tinggi baru berbentuk Akademi Komunitas 

dengan program diploma dua tentunya diharapkan mampu menghasilkan lulusan 
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berjiwa wirausaha kepada mahasiswa dengan mengandalkan apa yang sudah 

dipelajari selama perkuliahan. Indikator Jumlah mahasiswa berwirausaha merupakan 

indikator untuk mengukur minat dan jiwa mahasiswa dalam berwirausaha dengan 

mengembangkan wirausaha secara mandiri. Minat dan jiwa wirausaha ditandai dengan 

:  

(a) mengikuti mata kuliah kewirausahaan,  

(b) mengikuti diklat kewirausahaan,  

(c) memperoleh dana untuk berwirausaha, dan  

(d) mengambangkan usaha secara mandiri atau berkelompok.  

 

Berikut ini data mahasiswa berwirausaha dari beberapa prodi yang ada di AKN 

Pacitan tahun 2020 :  

Tabel 3.3 Jumlah Mahasiswa yang berwirausaha 

 

No Program Studi 
Jumlah 

Mahasiswa 

Jumlah Mahasiswa 
Yang Bekerja / 

Melanjutkan 

1 
Pemeliharaan Komuter Dan 
Jaringan 

44 24 

2 Pemeliharaan Kendaraan Ringan 28 16 

3 Tata Laksana Studio Produksi 10 6 

 

Grafik target capaian kinerja mahasiswa berwirausaha dari tiga program studi yang ada 

di AKN-Pacitan adalah seperti pada table 3.3 dengan prosentase total 56% telah 

bekerja di perusahaan, wirausaha dan melanjutkan belajar ke jenjang Diplomam tiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Grafik capaian kinerja mahasiswa berwirausaha dalam prosen 

Terjadi kenaikan 1% dari jumlah lulusan yang telah bekerja kurang dari 3 bulan. 
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2. Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi 

Indikator Persentase lulusan bersertifikat kompetensi merupakan indikator untuk 

mengukur lulusan perguruan tinggi yang lulus uji kompetensi lembaga sertifikasi yang 

terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan 

sertifikat kompetensi, lulusan perguruan tinggi Indonesia memiliki daya saing untuk 

masuk dalam pasar kerja nasional, regional, maupun internasional. Target Indikator 

Persentase lulusan bersertifikat kompetensi AKN Pacitan sebesar 80 %. Realisasi pada 

tahun 2020 ini adalah tahun 2020 lulusan yang akan diwisuda diwajibkan mempuyei 94 

%. Langkah yang sudah dilakukan prodi dalam mencapai target adalah dengan 

menginformasikan informasi terkait sertifikasi oleh beberapa Lembaga yang 

mengadakan sertifikasi.  

Terjadi penambahan jumlah lulusan yang bersertifikat dari 80% di tahun 2019 menjadi 

94% ditahun 2020. 

 

 

Gambar 3.2 Grafik prosentase lulusan bersertifikat kompetensi 

 

3. Jumlah mahasiswa berprestasi 

Indikator Jumlah mahasiswa berprestasi merupakan indikator untuk mengukur capaian 

prestasi mahasiswa peraih medali di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang 

dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang 

penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Target Indikator Jumlah 

mahasiswa berprestasi sebesar 10,00 %. Hasil realisasi pada tahun 2020 ini adalah 

15,00 %. Adapun kejuaraan tingkat Nasional yang diikuti adalah kejuaran lomba juara 

I lomba fotografi, juara II lomba desain program, juara III lomba e-bisnis AKN Se-

Indonesia. 
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Gambar 3.3 Grafik Mahasiswa berprestasi 

 

4. Persentase dosen akademi komunitas yang berasal dari industri 

Salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan/pengetahuan mahasiswa tentang 

dunia usaha atau dunia industri adalah dengan memberikan motivasi atau 

pengetahuan tentang industry saat ini. Pada tahun 2020 ini, AKN Pacitan memiliki 

target 15 % dosen tamu dari industri. Realisasi dari target ini adalah 20 %. Realisasi 

dicapai dari kegiatan dosen memberikan kegiatan dikampus lain sebanyak dua (2) 

orang dosen, dan dosen dari dunia industry dan dunia usaha sebanyak dua (2) dosen 

dari total 14 dosen di AKN-Pacitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Grafik  dosen akademi komunitas yang berasal dari industri 

 

5. Jumlah Dosen bersertifikat industri 

Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga Pendidik menjadi target yang tidak 

terpisahkan dari upaya AKN Pacitan untuk meningkatkan kulaitas. Sumber daya 

manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja 

secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi optimal 
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bagi pencapaian tujuan organisasi. Hubungan kerja yang paling intensif dilingkungan 

organisasi adalah antara pemimpin dengan pegawai yang ada di bawahnya. 

Hubungan kerja semakin penting artinya dalam usaha organisasi mewujudkan 

eksistensinya dilingkungan tugas yang lebih luas dan kompetetif pada masa yang 

akan datang. Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan dilihat dengan 2 indikator yaitu Persentase Dosen Berkualifikasi S2 dan 

Persentase Dosen Bersertifikat Kompetensi. 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.Target indicator kinerja adalah 15 % dan hasil ketercapaian adalah 85 %. 

Dengan rincian tenaga dosen yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi industry 

sebanyak 11 dosen dari 14 dosen tetap yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Grafik  persentase dosen tetap tersertifikasi Industri 

 

6. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat 

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat capaiannya diukur dengan indikator kinerja Jumlah Penelitian yang 

Dimanfaatkan Masyarakat. Pada tahun 2020, 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. 
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Gambar 3.7 Grafik  jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat 

 

3.2. Realisasi Anggaran 

Pagu anggaran Akademi Komunitas Negeri Pacitan dalam DIPA tahun 2020 

sebesar Rp. 7.281.870.000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan 

sebesar 5.501.885.999,- dengan persentase daya serap sebesar 75,56 %. 

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. 

Tabel  1. Realisasi Anggaran berdasarkan IKK PK 2020 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
ANGGARAN 

REALISASI 
ANGGARAN 

% 

1 Meningkatnya 
tata kelola 
satuan kerja di 
lingkungan 
Ditjen 
Pendidikan 
Vokasi 

1.1 Rata-rata predikat 
SAKIP Satker 
minimal BB 

2.164.468.000 2.041.305.504 94,31 

1.2 Rata-rata nilai 
Kinerja Anggaran 
atas Pelaksanaan 
RKA-K/L Satker 
minimal 93 

3.460.040.000 2.810.228.771 66,05 

2 Meningkatnya 
kualitas 
lulusan 
pendidikan 
tinggi 

2.1 Persentase 
lulusan S1 dan 
D4/D3/D2 yang 
berhasil mendapat 
pekerjaan; 
melanjutkan studi; 
atau menjadi 
wiraswasta. 

233.208.000 193.918.500 83,15 
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2.2 Persentase 
lulusan S1 dan 
D4/D3/D2 yang 
menghabiskan 
paling sedikit 20 
(dua puluh) sks di 
luar kampus; atau 
meraih prestasi 
paling rendah 
tingkat nasional. 

32.615.000 22.655.000 69,46 

3 Meningkatnya 
kualitas dosen 
pendidikan 
tinggi 

3.1 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) 

55.346.000 34.500.000 62,34 

3.2 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. 

41.400.000 41.400.000 100,00 

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

38.500.000 38.500.000 100,00 

4 Meningkatnya 
kualitas 
kurikulum dan 
pembelajaran 

4.1 Persentase 
program studi S1 
dan D4/D3/D2 
yang 
melaksanakan 

133.840.000 131.526.000 98,27 
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Efisiensi anggaran 

Pada tahun 2020, Akademi Komunitas Negeri Pacitan berhasil melakukan efisiensi 

anggaran sebesar Rp 1.779.984.001,-. Hasil efisiensi tersebut berasal dari 

penghematan pelaksanaan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan, perjalanan dinas, dan 

penghematan belanja barang  

Rencana penyerapan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2020 berjalan 

dengan baik meskipun terdapat beberapa kendala karena adanya panemi covid-19. 

Grafik rencana penyerapan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2020 dapat dilihat 

pada Gambar berikut. 

 

  

kerja sama dengan 
mitra. 

4.2 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. 

230.450.000 187.852.224 84,33 

TOTAL 7.281.870.000 5.501.885.999 75,56 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan tahun 2020 ini menyajikan informasi 

atas hasil-hasil kinerja yang dicapai periode tahun anggaran 2020 secara menyeluruh 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Perjanjian Kinerja dan Rencana 

Kinerja Tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Akademi 

Komunitas Negeri Pacitan selama Tahun 2020, disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, 

dan sasaran stratejis seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

Pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahun 2020 dijabarkan alam 

bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 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 diantarnya 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 efektifitas instrument kebijakan yang ada. Hal ini 

dimaksudkan agar pencapaian outcome bisa disinergikan dengan kebijakan dan 

program dari Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Beberapa capaian kinerja kedepan 

perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian diantaranya: 1) Jumlah mahasiswa yang 

berwirausaha, 2) Presentase Lulusan bersertifikat kompetensi, 3) Jumlah mahasiswa 

berprestasi, 4) Persentase Dosen Berkualifikasi S2, 5) Persentase Dosen Bersertifikat 

Kompetensi, dan 6) Jumlah kerja sama dengan industri. 

 

 

Pacitan, 31 Januari 2021 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Dokumen Perjanjian Kinerja 
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