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Laporan Kinerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang Tahun 2021

Ikhtisar Eksekutif
Laporan kinerja Politani Negeri Kupang Tahun 2021 menyajikan tingkat
pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja
Sasaran Strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021.
Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis lebih detail diuraikan pada Bab III.
Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.
No

Sasaran
Strategis

1

Meningkatnya
tata kelola
satuan kerja
di lingkungan
Ditjen
Pendidikan
Vokasi

Indikator Kinerja

1.1

1.2

1.1

1

Meningkatnya
kualitas
lulusan
pendidikan
tinggi
1.2

2

Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan
tinggi

2.1

Rata-rata predikat
SAKIP Satker minimal
BB
Rata-rata nilai Kinerja
Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L
Satker minimal 93
Persentase lulusan
D4/D3/D2 yang
berhasil: mendapat
pekerjaan;
melanjutkan studi;
atau menjadi
wiraswasta
Persentase lulusan
D4/D3/D2 yang
menghabiskan paling
sedikit 20 (dua puluh)
sks di luar kampus;
atau meraih prestasi
paling rendah tingkat
nasional
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.

Target

Realisasi

BB

B

93,5

91,39

55%

31%

10%

0%

15%

18.44

Anggaran

Realisasi

50.665.107.000

46.573.523.772

6.792.225.000

5.748.136.827
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2.2

2.3

3.1

3

Meningkatnya
kualitas
kurikulum dan
pembelajaran

3.2

3.3

Persentase dosen
tetap berkualifikasi
S3; memiliki sertifikat
kompetensi/profesi
yang diakui oleh
industri dan dunia
industri atau dunia
kerja; atau berasal
dari kalangan praktisi
porfesional, dunia
industri, atau dunia
kerja
Jumlah keluaran
penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat yang
berhasil mendapat
rekognisi
internasional atau
diterapkan oleh
masyarakat per
jumlah dosen
Persentase program
studi D4/D3/D2 yang
melaksanakan kerja
sama dengan mitra
Persentase program
studi D4/D3/D2 yang
menggunakan
metode pembelajaran
pemecahan kasus
(case method) atau
pembelajaran
kelompok berbasis
projek (team-based
project) sebagai
sebagian bobot
evaluasi
Persentase program
studi D4/D3/D2 yang
memiliki akreditasi
atau sertifikat
internasional yang
diakui pemerintah

30%

25.32%

0,10%
hasil
penelitian
per
jumlah
dosen

0.06%

35%

35%

35%

35%
9.796.433.000

2,50%

8.941.163.647

0%

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target
antara lain:
1. Belum optimalnya fungsi koordinasi; sebagai akibat dari penyetaraan jabatan
struktural ke jabatan fungsional.
2.

Rekomendasi atas hasil evaluasi mandiri implementasi SAKIP belum dilakukan
secara optimal : tersedia notula rapat terkait reviu Renstra, Pengukuran Kinerja
setiap triwulan, Indikator Kinerja Individu yang tertuang dalam SKP online, Dasar
pemberian reward dan punishment.
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3.
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Pengelolaan keuangan yang bersumber dari Hibah Kompetisi (Program Sarjana
Terapan Berbasis Industri) tidak ditunjang dengan pemahaman yang sama oleh
sub sistem pendukung lain sehingga menyebabkan penyerapannya tidak
optimal;

4.

Kelebihan estimasi jumlah gaji, tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan kinerja
yang tidak jadi di refocusing;

5.

Terbatasnya dunia kerja;

6.

Terbatasnya lowongan kerja saat pandemi;

7.

Syarat study lanjut/ beasiswa misalnya Bahasa Inggris dan IPK;

8.

Rendahnya softskills mahasiswa; terbatasnya informasi akses modal;

9.

Belum disesuaikannya kurikulum pada semua program studi di politani kupang
yang mendukung program Merdeka Belajar;

10. Informasi tentang dosen yang bekerja sebagai praktisi dan konsultan diluar
kampus terbatas;
11. Inisiatif dosen melaporkan kegiatannya sebagai praktisi dan konsultan yang
dilakukan diluar kampus rendah;
12. Partisipasi dosen dalam mengikuti pendidikan S3 terkendala pembatasan usia
47 tahun bahkan untuk pengajuan beasiswa dengan batas usia 45 tahun,
disamping itu keikutsertaan dalam mengikuti pelatihan sangat rendah;
13. Dosen yang sedang mengikuti studi lanjut tidak dapat menyelesaikan studi
dalam masa waktu yang diberian akibat terbatasnya aktivitas penelitian palagan
dan laboratorium karena pandemi covid19;
14. Produk terapan yang dihasilkan oleh peneliti belum sepenuhnya sesuai dengan
kebutuhan mitra/masyarakat;
15. Tahapan proses yang harus dilalui oleh inventor cukup panjang dan sangat
tergantung pada kecepatan waktu oleh tim pemeriksa Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham Republik Indonesia;
16. Kurangnya publikasi dari hasil penelitian dosen berupa produk terapan kepada
masyarakat pengguna dan DUDI (dunia usaha dunia industri);
17. Magang mahasiswa mengikuti jadwal akademik. Minat mahasiswa untuk
mengikuti program MBKM (magang & study independen) dari kementerian
masih rendah; dan
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18. Belum adanya program studi dengan peringkat akreditasi A (unggul) belum
adanya program studi dengan peringkat akreditasi A (unggul).
Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang
muncul antara lain:
1. Upaya peningkatan koordinasi melalui monitoring usulan penyetaraan jabatan
struktural ke fungsional dan pengusulan perubahan susunan organisasi dan Tata
Kerja Politani Negeri Kupang agar sesuai dengan kebijakan terkini;
2. Ketaatan terhadap rekomendasi atas hasil evaluasi mandiri implementasi SAKIP
berupa tersedia notula rapat terkait reviu Renstra, Pengukuran Kinerja setiap
triwulan, Indikator Kinerja Individu yang tertuang dalam SKP online, Dasar
pemberian reward dan punishment;
3. Mengevaluasi kinerja sistem pendukung pengelolaan anggaran hibah;
4. Menyampaikan data potensi kelebihan gaji dan tunjangan kepada kementerian
sesuai permintaan kementerian untuk di refocusing namun sampai akhir tahun
anggaran proses refocusing tidak dilakukan;
5. Membuka pusat karir di Politani Kupang dan meningkatkan MoU dan PKS
dengan berbagai pihak termasuk IDUKA untuk pelaksanaan tridharma sehingga
calon lulusan Politani sudah dapat dikenal dan diakui untuk selanjutnya dapat
dipekerjakan sesuai kebutuhan IDUKA;
6. Melibatkan perbankan sebagai sumber modal dalam aktivitas PKL mahasiswa
sehingga berdasarkan kerjasama tersebut mahasiswa bersangkutan dapat
menjadi mitra bank ketika lulus dan membangun usaha;
7. Meningkatkan realisasi kegiatan kemahasiswaan untuk peningkatan softskill
walaupun dengan metode kegiatan yang harus disesuaikan dengan kondisi
pandemic covid-19;
8. Pelaksanaan penyesuaian kurikulum program diploma IV terhadap kebijakan
Merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dan mengikuti program upgrading
program diploma III menjadi program diploma IV sehingga dapat mengikuti
program MBKM;
9. Mendisain kebijakan bagi dosen yang akan melakukan aktivitas tridharma di
perguruan tinggi lain harus mendapat ijin dari pimpinan Politani;
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10. Mendorong dosen mengikuti pendidikan S3 dengan mencari lembaga penyedia
sumber dana;
11. Mendorong dosen mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi lewat programprogram yang ditawarkan Kemendikbudristek;
12. Memanggil kembali dosen yang sudah melampaui masa studi tetapi belum
selesai studi dan diaktifkan kembali sehingga memberikan tekanan bagi mereka
untuk segera menyelesaikan studinya;
13. Kebijakan pendanaan penelitian terapan adalah harus melibatkan mitra dan
penyelsaian masalah mitra sehingga hasil penelitian akan bermanfaat bagi mitra;
14. Pemberian penghargaan kepada dosen yang melakukan publikasi baik pada
level internasional maupun nasional, menulis buku dan menghasilkan paten
sehingga dapat meningkatkan animo dosen untuk menghasilkan karya; dan
15. Peningkatan publikasi kegiatan magang bersertifikat sebagai salah satu bentuk
MBKM dengan melibatkan mahasiswa yang merupakan alumni kegiatan
dimaksud; dan
16. Mengikutsertakan dosen baru politani untuk mengikuti pelatihan PEKERTI dan
Applied Approach dan perlu adanya pelatihan teknis untuk meningkatkan
kapasitas dosen tentang metode pembelajaran berdasarkan pemecahan kasus
atau berbasis projek.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Politani Negeri Kupang merupakan satuan kerjayang berada dibawahpembinaan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Politani Negeri Kupang pertama kali
dibentuktahun 1983 yang sebelumnya dikenal dengan nama Politeknik Pertanian
Universitas Nusa Cendana. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 252/O/1997 tertanggal 7 Oktober 1997 maka Politani
Kupang resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang terpisah dari Undana
Kupang, dipimpin oleh Direktur.Jumlah SDM sebanyak 307 orang. Politani Negeri
Kupang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang
Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Sejak berdiri sampai dengan saat ini tahun 2021 Politani Kupang telah
mempunyai lulusan sebanyak 6.292 Orang dari

5 (lima) jurusan dengan 14

(empatbelas) program studi baik Diploma III (D III) 8 program studi maupun
Diploma IV (D IV) 6 program studi, masing-masing;
1. Jurusan Peternakan, dengan Program Studi;
-

Produksi Ternak

/D III Terakreditasi B

-

Kesehatan Hewan

/D III Terakreditasi B

-

Teknologi Pakan Ternak

/D IV Terakreditasi B

2. Jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering, dengan Program Studi;
-

Manajemen Pertanian Lahan Kering

/D III Terakreditasi B

-

Manajemen Agribisnis

/D III Terakreditasi B

-

Penyuluhan Pertanian Lahan Kering

/D IV Terakreditasi B

3. Jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan Program Studi;
-

Tanaman Pangan dan Hortikultura

/D III Terakreditasi B

-

Teknologi Pangan

/D III Terakreditasi B

-

Teknologi Industri Hortikultura

/D IV Terakreditasi B

-

Teknologi Rekayasa Pangan

/ DIV Terakreditas Minimum

4. Jurusan Perikanan dan Kelautan, dengan Program Studi:
-

Teknologi Budidaya Perikanan

/D III Terakreditasi C

-

Agribisnis Perikanan

/D IV Terakreditas Baik
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5. Jurusan Kehutanan, dengan Program Studi :
-

Manajemen Sumberdaya Hutan

/D III Terakreditasi B

-

Pengelolaan Hutan

/D IV Terkareditasi C

Sistim pendidikan Politani Kupang adalah pendidkan Vokasi dengan presentase
perbandingan aktivitas belajar mengajar 40% teori dan 60% praktek. Dalam
Proses Belajar Mengajar (PBM) Politani Kupang memiliki fasilitas pendukung
berupa; 16 (enam belas) laboratorium dan 1 (satu) klinik kesehatan hewan, 1
pabrik mini pakan ternak, unit-unit kandang ternak unggas, kandang ternak
ruminansia dan kandang ternak nonruminansia, 3 (tiga) unit kebun praktek
lengkap dengan screen house yang tersebar pada 5 (lima) jurusan.

Selain

fasilitas pendukung teknis PBM, Politani Kupang juga dilengkapi dengan fasilitas
penunjang lainnya berupa; Kendaraan operasional praktikum mahasiswa berupa
6 (enam) unit Bus, Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari 3 (tiga) unit, masingmasing: UPT Perpustakaan, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan
UPT Kewirausahaan, fasilitas internet dan hotspot serta ruang Video Conference.
Jumlah mahasiswa aktif Politani Kupang sampai dengan semester ganjil tahun
akademik 2021/2022 adalah 4.167 orang yang tersebar pada 14 (empatbelas)
program studi. Mahasiswa berprestasi Politani Kupang terutama yang kurang
mampu secara ekonomi diberikan penghargaan sebagai upaya untuk terus
mendorong semangat belajar dan penghargaan tersebut berupa bantuan
beasiswa dari berbagai sumber sebagai berikut:
1. Beasiswa Swadana (PNBP)

5. Bantuan Uang Kuliah Tunggal

2. Bidik Misi ongoing

6. Beasiswa Afirmasi (ADIK)

3. Bank NTT
4. KIP Kuliah
Sumberdaya manusia yang dimiliki Politani Kupang sampai dengan saat ini
berjumlah 307 orang dengan rincian sebagai berikut:
 Tenaga Pendidik; Total jumlah tenaga pendidik Politani Kupang 154 orang
yang tersebar pada 5 (lima) jurusan dan 14 (empat belas) Program Studi
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dengan kualifikasi pendidikan strata 2 (dua) berjumlah 121 orang dan
pendidikan strata 3 (tiga) 33 orang.
 Tenaga Kependidikan; Total jumlah tenaga kependidikan 153 orang dengan
rincian sebagai berikut;
 Staf administrasi berjumlah 82 orang tersebar pada 14 (empat belas)
Program Studi dan kantor pusat dengan kualifikasi pendidikan SD; 2 orang,
SLP; 2 orang, SLA sederajad; 38 orang, D III; 8 orang ; starta 1 (satu); 29 orang
dan starata 2 (dua); 3 orang.
 Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) berjumlah 42 orang yang tersebar
pada 5 (lima) Jurusan dengan kualifikasi pendidikan SLA/ sederajad; 15 orang
dan kualifikasi pendidikan D III; 19 orang, starata 1 (satu); 8 orang.
 Teknisi berjumlah 20 orang, tersebar pada 14 (empat belas) Program Studi
dengan kualifikasi pendidikan SLA sederajad; 4 orang; D III; 10 orang, dan
starata 1 (satu); 6 orang.
 Pustakawan berjumlah 5 orang dengan kualifikasi pendidikan D III; 3 orang,
dan starta 1 (satu); 2 orang.
 Pranata humas 1 orang dengan kualifikasi pendidikan strata 1(satu).
 Arsiparis 1 orang dengan kualifikasi pendidikan Sarjana; 1 orang
 Pranata Komputer berjumlah 1 orang dengan kualifikasi pendidikan strata 1
(satu); 1 orang.
 Barang dan Jasa dengan kualifikasi pendidikan Sarjana: 1 orang.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:
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. Permen Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor. 31 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang
4. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja;
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5. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Kemendikbud.
6. Permendikbud

Nomor

22

Tahun

2020

tentang

Rencana

Strategis

Kemendikbud 2020 - 2024.
7. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud
Nomor 45 Tahun 2019 tentang OTK Kemendikbud.
C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi
Tugas:
Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor. 31
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri
Kupang, Politani Negeri Kupang mempunyai tugas menyelenggarakan program
pendidikan jalur vokasional dalam lingkup ilmu pertanian sesuai kebijakan
pemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku.
Fungsi:
Politani Negeri Kupang mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan program pendidikan
profesional.
2. Menyelenggarakan,

membina

dan

mengembangkan

penelitian

untuk

menghasilkan teknologi tepat guna dalm semua sub sistem Agribisnis sesuai
kebutuhan masyarakat.
3. Menyebarluaskan teknologi tepat guna yang diperlukan dalam semua sub
sistem Agribisnis dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan
taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
4. Membina dan mengembangkan civitas akademika, tenaga penunjang
akademik dan tenaga pelaksana agar memiliki kemampuan bekerja sama
dalam kelompok untuk kepentingan institusi, masyarakat, pemerintah dan
bangsa.
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Struktur Organisasi :
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang Berdasarkan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 31 Tahun
2015.

WADIR 2

WADIR 3

WADIR 4

UNIT
PELAKSANA
TEKNIS

SUB BAG. AKAD.,
KEMAHA-SISWAAN
DAN ALUMNI

BAGIAN AKADEMIK,
KEMAHASISWAAN
DAN PERENCANAAN

PUSAT PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

JURUSAN

DEWAN
PERTIMBANGAN

BAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN

SUB BAG.
KEUANGAN

WADIR 1

SATUAN
PENGAWAS
INTERNAL

SUB BAG.
HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN

DIREKTUR

SENAT

PUSAT
PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU

DOSEN DAN JABATAN
FUNGSIONAL LAINNYA

D.Isu-Isu Strategis/Permasalahan
Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:
1. Kualifikasi keahlian dosen masih terbatas pada keilmuan sehinggga kreatifitas
dosen untuk pembelajaran yang lebih menarik belum terjadi secara optimal.
Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan latihan
staf jarang terjadi sehingga kreatifitas dan daya inovasi dalam melaksanakan
pekerjaan rutin cenderung menurun.

| 11

Laporan Kinerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang Tahun 2021

2. Pertumbuhan jumlah mahasiswa masih sangat fluktuatif setiap tahun.
Keadaan ini terjadi sebagai akibat dari penurunan animo masyarakat
terhadap pendidikan pertanian dan peternakan,
3. Beban dan waktu belajar yang terlalu padat akibat tumpang-tindihnya pokok
bahasan dan mata kuliah.
4. Kualifikasi lulusan sangat ditentukan oleh muatan kurikulum dan PBM yang
diikutinya. Saat ini belum semua Program Studi di lingkungan Politani Kupang
menerapkan KKNI untuk menyetarakan kompetensi peserta didik dengan
peserta didik di Perguruan Tinggi lain di Indonesia. Karena itu dibutuhkan
penyesuaian kurikulum dengan KKNI. Selain itu penyesuaian kurikulum juga
harus juga mengakomodir kebijakan MBKM serta keluhan mahasiswa akan
adanya lebih dari satu mata kuliah yang mengajarkan pokok bahasan yang
sama memerlukan rekonstruksi kurikulum tidak hanya dilakukan pada tingkat
komposisi mata kuliah akan tetapi perlu juga penataan pokok bahasan dari
mata kuliah-mata kuliah yang diajarkan di Program Studi yang sama.
5. Pemanfaatan jasa laboratorium saat ini lebih banyak diarahkan pada PBM,
sedangkan jasa penelitian dan pengkajian oleh dosen maupun pihak luar
masih sangat rendah. Jumlah dan kualifikasi laboratorium yang dimiliki masih
terbatas terutama di Jurusan Kehutanan dan Jurusan Perikanan dan Kelautan.
Selain itu beberapa peralatan laboratorium yang dimiliki merupakan peralatan
untuk industri besar sehingga operasional peralatan dimaksud membutuhkan
biaya tinggi. Training penggunaan yang minim oleh pihak ketiga pada saat
penyerahan barang dan kurangnya pelatihan, magang ataupun studi banding
tenaga pendidik dan kependidikan berkaitan dengan fasilitas laboratorium
yang dimiliki.
6. Keterbatasan lain dari aspek sarana prasarana adalah dalam menghadapi
kebijakan pemerintah untuk memberikan sertifikat (kompetensi) pendamping
ijasah karena hingga saat ini Politani Kupang belum memiliki LSP maupun
TUK.
7. Sumber

pembiayaan

institusi

masih

sangat terbatas sehingga

perlu

diupayakan peningkatan jumlah kerjasama dan penataan sumber PNBP dari
berbagai karya institusi.
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8. Kompetensi teknis dan manajerial lulusan Politani Kupang terbilang tinggi
akan tetapi rata-rata waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan masih lebih
dari 1 tahun. Beberapa masalah penyebabnya adalah keaktifan lulusan dalam
mencari pekerjaan rendah, rendahnya kebutuhan pasar kerja akan lulusan
strata D3, keinginan dan kemampuan dana untuk bekerja mandiri rendah, dan
mindset masyarakat terhadap jenis pekerjaan yang memarjinalkan pekerjaan
non PNS.

9. Hasil penelitian dosen masih sedikit yang dapat berdaya guna dalam
meningkatkan perekonomian masyarakat, transfer IPTEK hasil penelitian
belum banyak yang dapat diterapkan secara langsung kepada masyarakat,
persaingan yang semakin ketat dalam memperoleh hibah kompetisi dalam
bidang penelitian, klasifikasi penggunaan dan hibah penelitian yang kurang
memberikan manfaat materil bagi peneliti, sistem pertanggungjawaban
pelaksanaan penelitian hibah kompetenai yang mengutamakan laporan
penggunan dana daripada luaran, dan kurangnya kerjasama kelembagaan
dalam bidang penelitan dan pengabdian kepada masyarakat.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
1. Visi
Visi Politani Negeri Kupang pada periode 5 (lima) tahun mendatang (20202024), Politani Kupang diarahkan menjadi Politeknik Pertanian yang melaksanakan
Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan kelembagaan dengan mutu yang
terus ditingkatkan dalam rangka mendukung perwujudan visi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yakni “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri,
Dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, melalui kebijakan
Nasional “Merdeka Belajar”. Untuk itu maka rumusan visi yang diusung adalah:
“Politeknik Pertanian yang bermutu dan berdaya saing dalam bidang
Pertanian Semi Ringkai”.
2. Misi
Upaya pencapaian daya saing yang tinggi dalam menyelenggarakan
pendidikan tinggi vokasi bidang pertanian semi ringkai yang tetap menekankan
pemeliharaan dan pengembangan kearifan lokal sebagai produk budaya maka
misi Politani Kupang lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi yang memenuhi standar;
2. Meningkatkan mutu tatakelola kelembagaan yang responsif, partisipatif,
transparan dan akuntabel.
3. Tujuan Strategis:
Tujuan strategis jangka waktu lima tahun, telah dijabarkan dari pernyataan
misi adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kualitas dan kualifikasi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran
yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan penelitian yang inovatif dan berdaya guna;
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan yang partisipatif, transparan,
akuntabel, efektif dan efisien;
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Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Politani Negeri Kupang menetapkan target
kinerja jangka menengah periode tahun 2020 – 2024.
Target
2020
2021
2022
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
Nilai
BB
BB
BB
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas
Nilai
93,5
93,5
93,5
Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93
Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi
Persentase
Lulusan
D4/D3/D2
yang
berhasil:
mendapatkan
pekerjaan;
%
8
45
35
melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
Persentase
Lulusan
D4/D3/D2
yang
menghabiskan paling sedikit 20 (dua
%
0
0
0
puluh) sks di luar kampus; atau meraih
prestasi paling rendah tingkat nasional
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
%
8
7,19
7,2
industri, atau membina mahasiswa yang
berhasil meraih prestasi paling rendah
tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun
terakhir.
Persentase dosen tetap berkualifikasi S3;
memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang
diakui oleh industri dan dunia industri atau
%
16,34
30
40
dunia kerja; atau berasal dari kalangan
praktisi porfesional, dunia industri, atau
dunia kerja
Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian
kepada
masyarakat
yang
berhasil
%
mendapat rekognisi internasional atau
0,10
0,10
0,02
diterapkan oleh masyarakat per jumlah
dosen
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Dan Pembelajaran
Persentase program studi D4/D3/D2 yang
%
35
35
35
melaksanakan kerja sama dengan mitra
Persentase program studi D4/D3/D2 yang
menggunakan
metode
pembelajaran
pemecahan kasus (case method) atau
%
35
35
35
pembelajaran kelompok berbasis projek
(team-based project) sebagai sebagian
bobot evaluasi
Persentase program studi D4/D3/D2 yang
%
memiliki
akreditasi
atau
sertifikat
0
0
0
internasional yang diakui pemerintah

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS.1
IKSS 1.1
IKSS 1.2
SS.2
IKSS 2.1

IKSS 2.2
SS.3

IKSS 3.1

IKSS 3.2

IKSS 3.3

SS.4
IKSS 4.1

IKSS 4.2

IKSS 4.3

Satuan

2023

2024

BB

BB

93,5

93,5

35

35

3

4

7,2

7,2

40

40

0,02

0,02

35

35

35

35

0

0
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Sedangkan Perjanjian Kinerja Politani Negeri Kupang tahun 2021:
No

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya tata
kelola satuan kerja di
lingkungan Ditjen
Pendidikan Vokasi

Indikator Kinerja

1.1

1.2

1.1
1

Meningkatnya
kualitas lulusan
pendidikan tinggi
1.2

2.1

2

Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan tinggi
2.2

2.3

3.1

3

Meningkatnya
kualitas kurikulum
dan pembelajaran

3.2

3.3

Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Target
BB

57.517.993.000

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

93,5

Persentase Lulusan D4/D3/D2 yang berhasil:
mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi;
atau menjadi wiraswasta

55%

Persentase Lulusan D4/D3/D2 yang
menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh)
sks di luar kampus; atau meraih prestasi
paling rendah tingkat nasional

10%

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.

15%

Persentase dosen tetap berkualifikasi S3;
memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang
diakui oleh industri dan dunia industri atau
dunia kerja; atau berasal dari kalangan
praktisi porfesional, dunia industri, atau
dunia kerja

30%

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

Anggaran

5.948.455.000

0,10% hasil
penelitian
per jumlah
dosen

Persentase program studi D4/D3/D2 yang
melaksanakan kerja sama dengan mitra

35%

Persentase program studi D4/D3/D2 yang
menggunakan metode pembelajaran
pemecahan kasus (case method) atau
pembelajaran kelompok berbasis projek
(team-based project) sebagai sebagian
bobot evaluasi

35%

Persentase program studi D4/D3/D2 yang
memiliki akreditasi atau sertifikat
internasional yang diakui pemerintah

2,5%

7.371.034.000
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Selanjutnya Perjanjian Kinerja Politani Negeri Kupang Tahun 2021 mengalami revisi
pada tanggal 15 Desember 2021
No

Sasaran
Strategis

1

Meningkatnya
tata kelola
satuan kerja
di lingkungan
Ditjen
Pendidikan
Vokasi

Indikator Kinerja

1.1

1.2

1.1

1

Meningkatnya
kualitas
lulusan
pendidikan
tinggi
1.2

2.1

2

Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan
tinggi

2.2

Rata-rata predikat
SAKIP Satker minimal
BB
Rata-rata nilai Kinerja
Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L
Satker minimal 93
Persentase Lulusan
D4/D3/D2 yang
berhasil:
mendapatkan
pekerjaan;
melanjutkan studi;
atau menjadi
wiraswasta
Persentase Lulusan
D4/D3/D2 yang
menghabiskan paling
sedikit 20 (dua puluh)
sks di luar kampus;
atau meraih prestasi
paling rendah tingkat
nasional
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.
Persentase dosen
tetap berkualifikasi
S3; memiliki sertifikat
kompetensi/profesi
yang diakui oleh
industri dan dunia
industri atau dunia
kerja; atau berasal
dari kalangan praktisi
porfesional, dunia
industri, atau dunia
kerja

Target
Awal

Target
Revisi

BB

BB

93,5

93,5

55%

55%

10%

10%

15%

15%

30%

30%

Anggaran
Awal

Anggaran
Revisi

57.517.993.000

50.665.107.000

5.948.455.000

6.792.225.000
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2.3

3.1

3

Meningkatnya
kualitas
kurikulum dan
pembelajaran

3.2

3.3

Jumlah keluaran
penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat yang
berhasil mendapat
rekognisi
internasional atau
diterapkan oleh
masyarakat per
jumlah dosen
Persentase program
studi D4/D3/D2 yang
melaksanakan kerja
sama dengan mitra
Persentase program
studi D4/D3/D2 yang
menggunakan
metode
pembelajaran
pemecahan kasus
(case method) atau
pembelajaran
kelompok berbasis
projek (team-based
project) sebagai
sebagian bobot
evaluasi
Persentase program
studi D4/D3/D2 yang
memiliki akreditasi
atau sertifikat
internasional yang
diakui pemerintah

0,10%
hasil
penelitian
per
jumlah
dosen

0,10%
hasil
penelitian
per jumlah
dosen

35%

35%

35%

35%
7.371.034.000

2,5%

2,5%

9.796.433.000
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2021, Politani Negeri Kupang menetapkan 4
sasaran kegiatan dengan 10 indikator kinerja.
Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2021.
Sasaran Strategis#1. Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja Di Lingkungan
Ditjen Pendidikan Vokasi
Tingkat ketercapaian sasaran meningkatnya tata kelola Politani Negeri Kupang
terus diupayakan untuk mengalami peningkatan dari tahun 2020. Hal ini
disebabkan sampai dengan tahun 2021 nilai tatakelola blm mengalami
peningkatan yang signifikan.
Tata Kelola Satuan Kerja Tahun 2020 – 2021
IKSS

Satuan

Realisasi
2020

2021

Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Nilai

B

B

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L Satker minimal 93

Nilai

61,92

61,94

Dari data tabel diatas, disimpulkan bahwa predikat SAKIP untuk tahun 2020 dan
2021 mengalami kenaikan nilai. Rekomendasi atas hasil penilaian menjadi
perhatian agar adanya perbaikan nilai sehingga mencapat target BB. Sedangkan
Rata-rata nilai kinerja anggaran mengalami kenaikan 0,02 dibanding tahun 2020.
Kenaikan tersebut memberi rentang nilai kinerja anggaran yang jauh dari
harapan target 93,5.
Secara umum, capaian SS 1 diatas didukung oleh 2 (dua) IKSS sebagai berikut:
Indikator Kinerja Sasaran Strategis:
1. Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB.
Predikat SAKIP Politani Negeri Kupang, berdasarkan laporan hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapatkan nilai 61,94 dengan kategori B.
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Dengan demikian rata-rata predikat SAKIP tidak mencapai kategori BB.
Target 2021

Capaian realisasi terhadap target 2021

BB

B

Perbandingan ketercapaian rata-rata predikat SAKIP Tahun 2020 – 2021
2020

2021

B

B

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan kegiatan
sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara tim SAKIP dengan semua unitunit kerja dalam meningkatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b. Peranan unit-unit kerja dalam tanggungjawab melaporkan kegiatan dan
anggaran; dan
c. Peranan TIM SAKIP melakukan pekerjaan karena ditunjang dengan adanya
asistensi dan bimbingan teknis.
Hambatan/kendala

dan

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

upaya

pencapaian target antara lain:
a. Belum optimalnya fungsi koordinasi; sebagai akibat dari penyetaraan
jabatan struktural ke jabatan fungsional; dan
b. Rekomendasi atas hasil evaluasi mandiri implementasi SAKIP belum
dilaksanakan dengan baik yakni ketersediaan notula rapat terkait reviu
Renstra, Pengukuran Kinerja setiap triwulan, Indikator Kinerja Individu yang
tertuang dalam SKP online, Dasar pemberian reward dan punishment,
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja
dapat tercapai antara lain:
a. Upaya peningkatan koordinasi melalui monitoring usulan penyetaraan
jabatan struktural ke fungsional dan pengusulan perubahan susunan
organisasi dan Tata Kerja Politani Negeri Kupang agar sesuai dengan
kebijakan terkini; dan
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b. Ketaatan terhadap rekomendasi atas hasil evaluasi mandiri implementasi
SAKIP berupa ketersediaan notula rapat terkait reviu Renstra, Pengukuran
Kinerja setiap triwulan, Indikator Kinerja Individu yang tertuang dalam SKP
online, Dasar pemberian reward dan punishment;
2. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93,5
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L tahun 2021 Politani Negeri Kupang
berdasarkan perekaman aplikasi OMSPAN

dan

mendapatkan
demikian

aplikasi
nilai

SPASIKITA

91,39.

rata-rata

nilai

Dengan
Kinerja

Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
mengalami peningkatan dari tahun 2020
walau belum mencapai target minimal
93,5,

dengan

mendapatkan

capaian

kinerja sebesar 97,74.

Perbandingan rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
dengan Tahun 2020 dilihat pada tabel berikut ini:
% 2020

% 2021

%Capaian

86,00

91,39

106,27

Perbandingan rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L pada
Akhir Tahun RENSTRA 2024 dilihat pada tabel berikut ini:
% RENSTRA 2024

% 2021

%Capaian

93,50

91,39

97,74

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan kegiatan
sebagai berikut:
d. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dengan semua unit-unit kerja dalam
meningkatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
e. Peranan unit-unit kerja dalam tanggungjawab melaporkan kegiatan dan
anggaran.
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Sosialisasi Penggunaan Bagan Akun Standar dan Penerapan SBM Tahun 2022
(sumber: Humas Politeknik Pertanian Negeri Kupang 2021)

Hambatan/kendala

dan

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

upaya

pencapaian target antara lain:
a. Pengelolaan keuangan yang bersumber dari Hibah Kompetisi (Program
Sarjana Terapan Berbasis Industri) tidak ditunjang dengan pemahaman
yang sama oleh sub sistem pendukung lain sehingga menyebabkan
penyerapannya tidak optimal; dan
b. Kelebihan estimasi jumlah gaji, tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan
kinerja yang tidak jadi di refocusing.
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja
dapat tercapai antara lain:
a. Mengevaluasi kinerja sistem pendukung pengelolaan anggaran hibah; dan
b. Menyampaikan data potensi kelebihan gaji dan tunjangan kepada
kementerian sesuai permintaan kementerian untuk di refocusing namun
sampai akhir tahun anggaran proses refocusing tidak dilakukan.
Sasaran Strategis#2. Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi
Tingkat ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas lulusan Politani Negeri
Kupang mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebagaimana diuraikan
berikut ini:
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Kualitas Lulusan Politani Negeri Kupang Tahun 2020 – 2021
IKSS

Satuan

Persentase
Lulusan
D4/D3/D2
yang
berhasil:
mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi
wiraswasta.
Persentase Lulusan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling
sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih
prestasi paling rendah tingkat nasional.

Realisasi
2020

2021

%

44,21

31

%

0

0

Dari data tabel diatas, bahwa penelusuran berdasarkan masa tunggu setelah
lulus untuk mendapatkan pekerjaan merupakan indikator dalam menentukan
kualitas lulusan. Dari hasil tracer study disimpulkan bahwa terjadinya penurunan
ketercapaian dibanding tahun 2020, yakni dari 540 lulusan di tahun 2020, 54
orang mendapatkan pekerjaan; 23 orang melanjutkan studi; dan 89 orang
menjadi wiraswasta. Sedangkan tidak dilaksanakannya pembelajaran 20 sks
diluar kampus disebabkan belum adanya realisasi atas kurikulum yang telah
disesuaikan dengan program Merdeka Belajar.
Secara umum, capaian SS 2 diatas didukung oleh 2 (dua) IKSS. Namun terdapat 1
(satu) IKSS tidak dilaksanakan, sehingga hanya 1 (satu) IKSS yang dilaksanakan
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Sasaran Strategis:
1. Persentase Lulusan D4/D3/D2 yang berhasil: mendapatkan pekerjaan;
melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
Persentase

Lulusan

berdasarkan

data

2020

berhasil:

yang

D4/D3/D2

kelulusan

tahun

mendapatkan

pekerjaan 54 orang; melanjutkan studi
23 orang; dan menjadi wiraswasta 89
orang, sehingga ketercapaian ditahun
2021 sebesar 31% dari target 45%
sehingga memperoleh capaian kinerja
sebesar 68,69%.
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Perbandingan Persentase Lulusan D4/D3/D2 yang berhasil: mendapatkan
pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan Tahun 2020
dilihat pada tabel berikut ini:
% 2020

% 2021

%Capaian

44,21

31,00

70,12

Perbandingan Persentase Lulusan D4/D3/D2 yang berhasil: mendapatkan
pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta pada Akhir Tahun
RENSTRA 2024 dilihat pada tabel berikut ini:
% RENSTRA 2024

% 2021

%Capaian

45,00

31,00

68,69

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan kegiatan
sebagai berikut:
a.

Melakukan Job Fair, pelatihan kapasitas lulusan melalui pusat karir,
menambah kerjasama dengan DUDIKA & Perguruan Tinggi lainnya,
melibatkan lembaga keuangan untuk sosialisasi sumber dana usaha;

b. Membuat group WA sesuai wilayah dan angkatan lulus, memberi
informasi lowongan kerja melalui WA group, membuat menu pusat karir
di webiste Politani Kupang; memberi informasi penting tentang peluang
beasiswa studi lanjut bagi lulusan melalui group WA; dan
c.

Membuat webinar tentang kewirausahaan dari berbagai DUDI untuk para
alumni.
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Tracer Study Lulusan Politeknik Pertanian Negeri Kupang
(sumber Webside : www.politanikoe.ac.id)

Hambatan/kendala

dan

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

upaya

pencapaian target :
a. Terbatasnya dunia kerja;
b. Terbatasnya lowongan kerja saat pandemi;
c. Syarat study lanjut/ beasiswa misalnya Bahasa Inggris dan IPK; dan
d. Rendahnya softskills mahasiswa; terbatasnya informasi akses modal.
Beberapa langkah antisipas yang dilakukan agar target indicator kinerja dapat
tercapai antara lain:
a. Membuka pusat karir di Politani Kupang dan meningkatkan MoU dan PKS
dengan berbagai pihak termasuk IDUKA untuk pelaksanaan tridharma
sehingga calon lulusan Politani sudah dapat dikenal dan diakui untuk
selanjutnya dapat dipekerjakan sesuai kebutuhan IDUKA;
b. Melibatkan perbankan sebagai sumber modal dalam aktivitas PKL
mahasiswa

sehingga

berdasarkan

kerjasama

tersebut

mahasiswa

bersangkutan dapat menjadi mitra bank ketika lulus dan membangun
usaha; dan
c. Meningkatkan realisasi kegiatan kemahasiswaan untuk peningkatan
softskill walaupun dengan metode kegiatan yang harus disesuaikan
dengan kondisi pandemic covid-19.
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2. Persentase Lulusan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua
puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.
Indikator Kinerja Sasaran Strategis diatas tidak dapat dilaksanakan. Dengan
demikian indikator kinerja ini tidak dapat diukur ketercapaiannya.
% Target 2021

% Realiasi

% Capaian

0

0

0

Perbandingan ketercapaian Lulusan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling
sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah
tingkat nasional Tahun 2020 – 2021
% 2020

% 2021

% Capaian

0

0

0

Perbandingan ketercapaian Lulusan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling
sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah
tingkat nasional pada Akhir Tahun RENSTRA 2024
% Target 2024

% Realisasi 2021

% Capaian Akhir 2024

4

0

0

Hambatan/permasalahannya, yakni belum disesuaikannya kurikulum pada
semua program studi di politani kupang yang mendukung program Merdeka
Belajar.
Langkah antisipasi adalah: Pelaksanaan penyesuaian kurikulum program
diploma IV terhadap kebijakan Merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dan
mengikuti program upgrading program diploma III menjadi program diploma
IV sehingga dapat mengikuti program MBKM.
Sasaran Strategis#3. Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi
Tingkat ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas Dosen Politani Negeri
Kupang merupakan kemampuan penerapan ilmu dan teknologi yang dimiliki
dosen

dalam

pelaksanaan

pendidikan,

sebagaimana diuraikan berikut ini:

penelitian

dan

pembelajaran
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Kualitas Dosen Politani Negeri Kupang Tahun 2020 – 2021
IKSS

Satuan

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
Persentase dosen tetap berkualifikasi S3; memiliki
sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri
dan dunia industri atau dunia kerja; atau berasal dari
kalangan praktisi porfesional, dunia industri, atau dunia
kerja
Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat
yang
berhasil
mendapat
rekognisi
internasional atau diterapkan oleh masyarakat per
jumlah dosen

Realisasi
2020

2021

%

7,19

18,44

%

16,99

25,32

%

0,05

0,06

Dari data tabel diatas, disimpulkan bahwa ketiga IKSS diatas mengalami
peningkatan ditahun 2021 terkait kegiatan tridharma, dosen bersertifikat
kompetensi

dan

dosen

melakukan

penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat.
Secara umum, capaian SS 3 diatas didukung oleh 3 (tiga) IKSS sebagai berikut:
Indikator Kinerja Sasaran Strategis:
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.
Tingkat pencapaian IKSS diatas mengalami peningkatan dari target 15%
menjadi 18,44%, sehingga capaian kinierja mencapai 122,93%. Adapun rincian
indikator sebagai berikut:
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a.

b.

c.

8 orang melaksanakan tridharma di
kampus lain dan 3 orang bekerja
sebagai praktisi di dunia industri
dan
2
orang
membimbing
mahasiswa dalam meraih prestasi;
14 orang mendapatkan sertifikat
kompetensi berdasarkan bidang
ilmu;
binaan dosen terhadap mahasiswa
yang berhasil meraih prestasi
tingkat nasional sejumlah 3 orang
yakni: 1 orang meraih juara 4 lomba
Formulasi Pakan AITec III Polije
Tahun 2021; 1 orang meraih lomba
Story Telling Politeknik Negeri
Semarang; dan 1 orang meraih
medali emas kegiatan Speech
Competition
Category
English
Festival Budidarma University di
Medan.

Perbandingan 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 dengan Tahun 2020
dilihat pada tabel berikut ini:
% 2020

% 2021

%Capaian

7,19

18,44

256,46

Perbandingan 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 pada Akhir Tahun
RENSTRA 2024 dilihat pada tabel berikut ini:
% RENSTRA 2024

% 2021

%Capaian

7,20

18,44

256,11
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Mikhael Tino Liwo, Mahasiswa Politani Peraih Program Study Independen at
MyEduSolve Batch 1 dan menjadi Student Ambasador MyEduSolve
(sumber Webside : www.politanikoe.ac.id)

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan kegiatan
sebagai berikut: Sumber daya dosen dengan kompetensi tertentu menjalin
kerjasama dengan dunia usaha dan dunia kerja yang relevan dan pertukaran
dosen dan mahasiswa antar perguruan tinggi.
Hambatan/kendala

dan

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

upaya

pencapaian target antara lain:
a. Informasi tentang dosen yang bekerja sebagai praktisi dan konsultan
diluar kampus terbatas; dan
b. Inisiatif dosen melaporkan kegiatannya sebagai praktisi dan konsultan
yang dilakukan diluar kampus rendah.
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja
dapat tercapai antara lain:


Mendisain kebijakan bagi dosen yang akan melakukan aktivitas tridharma
di perguruan tinggi lain harus mendapat ijin dari pimpinan Politani.
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2. Persentase

dosen

tetap

berkualifikasi

S3;

memiliki

sertifikat

kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia industri atau dunia
kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau
dunia kerja.
Tingkat pencapaian IKSS diatas mengalami penurunan dari target 30%
menjadi 25,32%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 84,40%. Rincian
indikator sebagai berikut:

a. 3 orang yang menyelesaikan
pendidikan S3;
b. 14 orang bersertifikat
kompetensi; dan
c. 22 orang mengikuti pelatihan
asesor.
Perbandingan Persentase dosen tetap berkualifikasi S3; memiliki sertifikat
kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia industri atau dunia
kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia
kerja dengan Tahun 2020 dilihat pada tabel berikut ini:
% 2020

% 2021

%Capaian

16,99

25,32

149,03

Perbandingan Persentase dosen tetap berkualifikasi S3; memiliki sertifikat
kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia industri atau dunia
kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia
kerja pada Akhir Tahun RENSTRA 2024 dilihat pada tabel berikut ini:
% RENSTRA 2024

% 2021

%Capaian

40,00

25,32

63,30

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan kegiatan yakni
dosen harus meningkatkan pengetahuan formal oleh karena melaksanakan
tridharma.
Hambatan/kendala

dan

permasalahan

pencapaian target antara lain:

yang

dihadapi

dalam

upaya
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a. Partisipasi dosen dalam mengikuti pendidikan S3 terkendala pembatasan
usia 47 tahun bahkan untuk pengajuan beasiswa dengan batas usia 45
tahun, disamping itu keikutsertaan dalam mengikuti pelatihan sangat
rendah; dan
b. Dosen yang sedang mengikuti studi lanjut tidak dapat menyelesaikan
studi dalam masa waktu yang diberian akibat terbatasnya aktivitas
penelitian palagan dan laboratorium karena pandemi covid19
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indicator kinerja
dapat tercapai antara lain:
a. Mendorong dosen mengikuti pendidikan S3 dengan mencari lembaga
penyedia sumber dana;
b. Mendorong dosen mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi lewat
program-program yang ditawarkan Kemendikbudristek; dan
c. Memanggil kembali dosen yang sudah melampaui masa studi tetapi
belum selesai studi dan diaktifkan kembali sehingga memberikan tekanan
bagi mereka untuk segera menyelesaikan studinya.
3. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil
mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah
dosen.
Tingkat pencapaian IKSS diatas mengalami penurunan dari target 0,10%
menjadi 0,06%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 60,00%. Berikut rincian
indikator sebagai berikut:
a. 1 orang mendapat hak paten dari
target 6 orang dimana 5 orang yang
akan melanjutkan realisasi sertifikat
paten pada tahun 2022 dengan rincian
sbb:
b. 1 orang telah melewati tahapan
mediasi
substantif
dan
sedang
memperbaiki hasil mediasinya
c. 2 orang telah mengirimkan Berita
Acara pemeriksaaan Substantif ke loket
Virtual DJKI, sedangkan 2 orang dalam
proses drafting paten dan sudah
melewati tahapan pemeriksa.

Perbandingan persentase jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan
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oleh masyarakat per jumlah dosen dengan Tahun 2020 dilihat pada tabel
berikut ini:
% 2020

% 2021

%Capaian

0,05

0,06

120,00

Perbandingan persentase jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan
oleh masyarakat per jumlah dosen pada Akhir Tahun RENSTRA 2024 dilihat
pada tabel berikut ini:
% RENSTRA 2024

% 2021

%Capaian

0,04

0,06

150,00

Seminar Nasional 4 Membahas Keamanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 dalam
rangka menunjang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(sumber Webside : www.politanikoe.ac.id)

Ketercapaian

indikator

kinerja

tersebut

dikarenakan

dukungan

program/kegiatan sebgai berikut:
1. Luaran penelitian berupa publikasi pada Jurnal Nasional dan Internasional
terakreditasi; dan
2. Reward bagi dosen peneliti yang mem-publish penelitian pada Jurnal
Nasional dan Internasional bereputasi, membuat buku ilmiah ber-ISBN,
dan HKI.
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian
target, antara lain: 2 orang inventor masih belum menyelesaikan perbaikan
drafting paten dari hasil konsultasi bersama pihak DJKI -Kemenkumham RI.
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Sedangkan 1 orang inventor sedang menyelesaikan perbaikan paten dari hasil
konsultasi

penyelesaian

substantif

paten.

Disamping

itu

terdapat

permasalahan lain yakni:
a. Produk terapan yang dihasilkan oleh peneliti belum sepenuhnya sesuai
dengan kebutuhan mitra/masyarakat;
b. Tahapan proses yang harus dilalui oleh inventor cukup panjang dan
sangat tergantung pada kecepatan waktu oleh tim pemeriksa Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham Republik Indonesia;
c. Kurangnya publikasi dari hasil penelitian dosen berupa produk terapan
kepada masyarakat pengguna dan DUDI (dunia usaha dunia industri).
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat
tercapai, antara lain: 1) mendorong 2 orang inventor untuk segera
memperbaiki draft paten dari hasil konsultasi bersama pihak DJKI dan segera
mengirimkan hasilnya melalui loker virtual di Tahun 2022 dan 2) Menjalin
komunikasi

bersama

tim

pemeriksa

DJKI

Kemenkumham

RI

guna

mempercepat proses penerbitan paten di tahun 2022 sebanyak 3 orang yang
telah melewati tahapan mediasi penyelesaian.
Disamping itu secara umum:
a. Kebijakan pendanaan penelitian terapan adalah harus melibatkan mitra
dan penyelsaian masalah mitra sehingga hasil penelitian akan bermanfaat
bagi mitra; dan
b. Pemberian penghargaan kepada dosen yang melakukan publikasi baik
pada level internasional maupun nasional, menulis buku dan menghasilkan
paten sehingga dapat meningkatkan animo dosen untuk menghasilkan
karya.
Sasaran Strategis #4. Meningkatnya Kualitas Kurikulum Dan Pembelajaran.
Tingkat

ketercapaian

sasaran

meningkatnya

kualitas

pembelajaran Politani Negeri Kupang diuraikan sebagai berikut:

kurikulum

dan
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Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran Politani Negeri Kupang Tahun 2020 – 2021
IKSS

Satuan

Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan
kerja sama dengan mitra
Persentase program studi D4/D3/D2 yang menggunakan
metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)
atau pembelajaran kelompok berbasis projek (teambased project) sebagai sebagian bobot evaluasi
Persentase program studi D4/D3/D2 yang memiliki
akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui
pemerintah

Realisasi
2020

2021

%

35

35

%

35

35

%

2,5

0

Dari data tabel diatas, disimpulkan bahwa dua IKSS diatas tidak mengalami
peningkatan ditahun 2021 yakni kegiatan kerjasama dengan mitra dan metode
pembelajaran pemecahan kasus. Sedangkan .satu IKSS tidak ditargetkan yakni
prodi bersertifikat internasional.
Secara umum, capaian SS 4 diatas didukung oleh 3 (tiga) IKSS. Namun terdapat 1
(satu) IKSS tidak dilaksanakan, sehingga hanya 2 (dua) IKSS yang dilaksanakan
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Sasaran Strategis:
1. Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan
mitra
Tingkat pencapaian IKSS diatas
tidak

mengalami

perubahan

dengan tahun 2020 dari target
35%, dengan demikian capaian
kinerja

100%.

Adapun

rincian

terdapat 14 program studi D3 dan
D4 yang melaksanakan kerjasama
dengan mitra.

Perbandingan Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja
sama dengan mitra dengan Tahun 2020 dilihat pada tabel berikut ini:
% 2020

% 2021

%Capaian

35

35

100
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Perbandingan Persentase program studi D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja
sama dengan mitra pada Akhir Tahun RENSTRA 2024 dilihat pada tabel
berikut ini:
% RENSTRA 2024

% 2021

%Capaian

35

35

100

Jalin Sinergitas Bersama DUDIKA & SMK, Politani Kupang Gelar FGD
(sumber Webside : www.politanikoe.ac.id)

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan kegiatan
sebagai berikut:
a.

Mengembangkan kolaborasi stakeholders dengan model Hexahelix
(Pemda, akademik, DUDI, masyarakat, alumni, & media);

b. Menambah jumlah perjanjian kerjasama (PKS) dengan para mitra; dan
c.

Implementasi PKS melalui program-program link & macth.

Hambatan/kendala

dan

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

upaya

pencapaian target antara lain: Magang mahasiswa mengikuti jadwal
akademik. Minat mahasiswa untuk mengikuti program MBKM (magang &
study independen) dari kementerian masih rendah.
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja
dapat tercapai antara lain: peningkatan publikasi kegiatan magang
bersertifikat sebagai salah satu bentuk MBKM dengan melibatkan mahasiswa
yang merupakan alumni kegiatan dimaksud.
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2. Persentase

program

studi

D4/D3/D2

yang

menggunakan

metode

pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok
berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
Tingkat pencapaian IKSS diatas tidak
mengalami perubahan dengan tahun
2020

dari

demikian

target
capaian

35%,

dengan

kinerja

100%.

Rincian kegiatan yakni terdapat 14
program studi D3 dan D4 yang
menggunakan metode pembelajaran
pemecahan kasus (case method) atau
pembelajaran

kelompok

berbasis

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

Perbandingan Persentase program studi D4/D3/D2 yang menggunakan
metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran
kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot
evaluasi dengan Tahun 2020 dilihat pada tabel berikut ini:
% 2020

% 2021

%Capaian

35

35

100

Perbandingan Persentase program studi D4/D3/D2 yang menggunakan
metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran
kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot
evaluasi pada Akhir Tahun RENSTRA 2024 dilihat pada tabel berikut ini:
% RENSTRA 2024

% 2021

%Capaian

35

35

100

Hambatan/permasalahannya
o Tidak ada permasalahan
Langkah antisipasi yaitu mengikutsertakan dosen baru politani untuk
mengikuti pelatihan PEKERTI dan Applied Approach dan perlu adanya
pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas dosen tentang metode
pembelajaran berdasarkan pemecahan kasus atau berbasis projek.
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3. Persentase program studi D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat
internasional yang diakui pemerintah.
Indikator Kinerja Sasaran Strategis diatas tidak dapat dilaksanakan. Dengan
demikian indikator kinerja ini tidak dapat diukur ketercapaiannya.
% Target 2021

% Realiasi

% Capaian

0

0

0

Perbandingan ketercapaian persentase program studi D4/D3/D2 yang
memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah Tahun
2020 – 2021
% 2020

% 2021

% Capaian

0

0

0

Perbandingan ketercapaian persentase program studi D4/D3/D2 yang
memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah pada
Akhir Tahun RENSTRA 2024
% Target 2024

% Realisasi 2021

% Capaian Akhir 2024

0

0

0

Hambatan/permasalahannya adalah belum adanya program studi dengan
peringkat akreditasi A (unggul) belum adanya program studi dengan
peringkat akreditasi A (unggul).
Langkah antisipasi adalah melakukan proses evaluasi pelaksanaan proses
pembelajaran di setiap program studi melalui tim gugus mutu program studi
di setiap semester dan melanjutkan dengan proses perbaikan untuk
peningkatan mutu pelaksanaan proses pembelajaran berdasarkan data riil
yang didapatkan dari setiap program studi. Proses perbaikan ini dilaksanakan
dengan

mengajukan

program

kerja

pada

unit

tekait

yaitu

Pusat

Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (P4M)

B. Realisasi Anggaran
Pagu anggaran Politani Negeri Kupang dalam DIPA Revisi 08 Tahun 2021
sebesar Rp. 67.253.765.000.- Dari pagu anggaran tersebut sampai dengan tanggal
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31 Desember 2021 terealisasikan sebesar Rp. 61.262.824.246.- dengan persentase
daya serap sebesar 91,09%.
Pagu tersebut diatas digunakan untuk membiayai pencapaian 4 sasaran
strategis dengan 10 indikator kinerja sasaran strategis dengan rincian penyerapan
anggaran sebagai berikut:
No

Sasaran
Strategis

1

Meningkatnya
tata kelola
satuan kerja
di lingkungan
Ditjen
Pendidikan
Vokasi

Indikator Kinerja

1.1

1.2

1.1

2

Meningkatnya
kualitas
lulusan
pendidikan
tinggi
1.2

3

Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan
tinggi

2.1

2.2

2.3

Anggaran

Realisasi

50.665.107.000

46.573.523.772

6.792.225.000

5.748.136.827

% Daya
Serap

Rata-rata predikat SAKIP
Satker minimal BB
Rata-rata nilai Kinerja
Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L
Satker minimal 93

91.92

Persentase Lulusan
D4/D3/D2 yang berhasil:
mendapatkan pekerjaan;
melanjutkan studi; atau
menjadi wiraswasta
Persentase Lulusan
D4/D3/D2 yang
menghabiskan paling
sedikit 20 (dua puluh) sks
di luar kampus; atau
meraih prestasi paling
rendah tingkat nasional
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.
Persentase dosen tetap
berkualifikasi S3; memiliki
sertifikat
kompetensi/profesi yang
diakui oleh industri dan
dunia industri atau dunia
kerja; atau berasal dari
kalangan praktisi
porfesional, dunia
industri, atau dunia kerja
Jumlah keluaran
penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat yang berhasil
mendapat rekognisi
internasional atau

84.63
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diterapkan oleh
masyarakat per jumlah
dosen

3.1

4

Meningkatnya
kualitas
kurikulum dan
pembelajaran

3.2

3.3

Persentase program studi
D4/D3/D2 yang
melaksanakan kerja sama
dengan mitra
Persentase program studi
D4/D3/D2 yang
menggunakan metode
pembelajaran pemecahan
kasus (case method) atau
pembelajaran kelompok
berbasis projek (teambased project) sebagai
sebagian bobot evaluasi
Persentase program studi
D4/D3/D2 yang memiliki
akreditasi atau sertifikat
internasional yang diakui
pemerintah

9.796.433.000

8.941.163.647

91.27

C. Efisiensi Anggaran
Pada Tahun 2021 Politani

Negeri Kupang melakukan efisiensi anggaran sebesar

Rp. 7.377.300.000,- yang diperoleh dari sumber dana Rupiah Murni.

Adapun

Efisiensi tersebut disajikan dalam Tabel berikut:
Tabel Efisiensi Anggaran Tahun 2021
Prog/Keg/Output

Semula

Menjadi

Selisih (Hasil
Efisiensi)

TOTAL EFISIENSI

REVISI 04 Refocussing

Anggaran,

Sumber Dana Rupiah Murni
Anggaran,
REVISI 05 Refocussing
Sumber Dana Rupiah Murni

69.553.801.000 68.270.120.000

1.283.681.000

63.460.182.000 57.366.563.000

6.093.619.000

Dari data tabel diatas, disimpulkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran yang
bersumber dari Rupiah Murni untuk Revisi DIPA 04 sebesar 2% dalam rangka
Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Penetapan Alokasi dari Ditjen Vokasi. Sedangkan
untuk revisi DIPA 05 sebesar 10% dari Belanja Pegawai karena kelebihan pagu
anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pemenuhan Belanja Pegawai dari Satker
Lain dalam lingkup Ditjen Vokasi.
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BAB IV
PENUTUP
Selama tahun 2021 Politani Negeri Kupang berhasil melaksanakan 8 indikator
kinerja sasaran strategis untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan.
Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.
No

Sasaran
Strategis

1

Meningkatnya
tata kelola
satuan kerja
di lingkungan
Ditjen
Pendidikan
Vokasi

Indikator Kinerja

1.1

1.2

1.1

1

Meningkatnya
kualitas
lulusan
pendidikan
tinggi
1.2

2.1

2

Meningkatnya
kualitas dosen
pendidikan
tinggi

2.2

Rata-rata predikat
SAKIP Satker minimal
BB
Rata-rata nilai Kinerja
Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L
Satker minimal 93
Persentase Lulusan
D4/D3/D2 yang
berhasil:
mendapatkan
pekerjaan;
melanjutkan studi;
atau menjadi
wiraswasta
Persentase Lulusan
D4/D3/D2 yang
menghabiskan paling
sedikit 20 (dua
puluh) sks di luar
kampus; atau meraih
prestasi paling
rendah tingkat
nasional
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.
Persentase dosen
tetap berkualifikasi
S3; memiliki sertifikat
kompetensi/profesi
yang diakui oleh
industri dan dunia
industri atau dunia

Target

Realisasi

BB

B

93

91,39

55%

31%

10%

0%

15%

18.44

30%

25.32%

Anggaran

Realisasi

50.665.107.000

46.573.523.772

6.792.225.000

5.748.136.827

| 40

Laporan Kinerja Politeknik Pertanian Negeri Kupang Tahun 2021

2.3

3.1

3

Meningkatnya
kualitas
kurikulum dan
pembelajaran

3.2

3.3

kerja; atau berasal
dari kalangan praktisi
porfesional, dunia
industri, atau dunia
kerja
Jumlah keluaran
penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat yang
berhasil mendapat
rekognisi
internasional atau
diterapkan oleh
masyarakat per
jumlah dosen
Persentase program
studi D4/D3/D2 yang
melaksanakan kerja
sama dengan mitra
Persentase program
studi D4/D3/D2 yang
menggunakan
metode
pembelajaran
pemecahan kasus
(case method) atau
pembelajaran
kelompok berbasis
projek (team-based
project) sebagai
sebagian bobot
evaluasi
Persentase program
studi D4/D3/D2 yang
memiliki akreditasi
atau sertifikat
internasional yang
diakui pemerintah

0,10%
hasil
penelitian
per
jumlah
dosen

0.06%

35%

35%

35%

35%

2,50%

0%

9.796.433.000

8.941.163.647

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan
menjadi fokus perbaikan antara lain:
1. Upaya peningkatan koordinasi melalui monitoring usulan penyetaraan
jabatan struktural ke fungsional dan pengusulan perubahan susunan
organisasi dan Tata Kerja Politani Negeri Kupang agar sesuai dengan
kebijakan terkini;
2. Ketaatan terhadap rekomendasi atas hasil evaluasi mandiri implementasi
SAKIP berupa tersedia notula rapat terkait reviu Renstra, Pengukuran Kinerja
setiap triwulan, Indikator Kinerja Individu yang tertuang dalam SKP online,
Dasar pemberian reward dan punishment;
3. Mengevaluasi kinerja sistem pendukung pengelolaan anggaran hibah;
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4. Menyampaikan

data

potensi

kelebihan

gaji

kementerian sesuai permintaan kementerian

dan

tunjangan

kepada

untuk di refocusing namun

sampai akhir tahun anggaran proses refocusing tidak dilakukan;
5. Membuka pusat karir di Politani Kupang dan meningkatkan MoU dan PKS
dengan berbagai pihak termasuk IDUKA untuk pelaksanaan tridharma
sehingga calon lulusan Politani sudah dapat dikenal dan diakui untuk
selanjutnya dapat dipekerjakan sesuai kebutuhan IDUKA;
6. Melibatkan perbankan sebagai sumber modal dalam aktivitas PKL mahasiswa
sehingga berdasarkan kerjasama tersebut mahasiswa bersangkutan dapat
menjadi mitra bank ketika lulus dan membangun usaha;
7. Meningkatkan realisasi kegiatan kemahasiswaan untuk peningkatan softskill
walaupun dengan metode kegiatan yang harus disesuaikan dengan kondisi
pandemic covid-19;
8. Pelaksanaan penyesuaian kurikulum program diploma IV terhadap kebijakan
Merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dan mengikuti program
upgrading program diploma III menjadi program diploma IV sehingga dapat
mengikuti program MBKM;
9. Mendisain kebijakan bagi dosen yang akan melakukan aktivitas tridharma di
perguruan tinggi lain harus mendapat ijin dari pimpinan Politani;
10. Mendorong dosen mengikuti pendidikan S3 dengan mencari lembaga
penyedia sumber dana;
11. Mendorong dosen mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi lewat
program-program yang ditawarkan Kemendikbudristek;
12. Memanggil kembali dosen yang sudah melampaui masa studi tetapi belum
selesai studi dan diaktifkan kembali sehingga memberikan tekanan bagi
mereka untuk segera menyelesaikan studinya;
13. Kebijakan pendanaan penelitian terapan adalah harus melibatkan mitra dan
penyelsaian masalah mitra sehingga hasil penelitian akan bermanfaat bagi
mitra;
14. Pemberian penghargaan kepada dosen yang melakukan publikasi baik pada
level internasional maupun nasional, menulis buku dan menghasilkan paten
sehingga dapat meningkatkan animo dosen untuk menghasilkan karya;
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15. Peningkatan publikasi kegiatan magang bersertifikat sebagai salah satu
bentuk MBKM dengan melibatkan mahasiswa yang merupakan alumni
kegiatan dimaksud; dan
16. Mengikutsertakan dosen baru politani untuk mengikuti pelatihan PEKERTI
dan

Applied

Approach

dan

perlu

adanya

pelatihan

teknis

untuk

meningkatkan kapasitas dosen tentang metode pembelajaran berdasarkan
pemecahan kasus atau berbasis projek.
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Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2021
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Lampiran 2: Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
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Lampiran 3: Pengukuran Kinerja Tahun 2021
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Lampiran 4: Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja
No
I

Format

Pernyataan
1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja

Check List


2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja



3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang
memadai



4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi
pada badan laporan

II

Mekanisme
penyusunan

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan



6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan



1.

2.
3.

4.
5.
III

Substansi



1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Laporan kinerja disusun oleh tim yang dibentuk atau
unit yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan
kinerja.
Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja
telah didukung dengan data yang memadai
Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan
informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan
kinerja
Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan
data/informasi dari setiap unit kerja
Data/informasi yang disampaikan dalam laporan
kinerja telah diyakini keandalannya
Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan
sasaran dalam perjanjian kinerja
Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan
rencana stategis
Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat
penjelasan yang memadai
IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan
IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja
Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat
penjelasan yang memadai
Telah terdapat perbandingan data kinerja baik
dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu,tahun- tahun
sebelumnya dan target akhir Renstra
Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan
pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan
dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator
kinerja;
Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai
dengan tahun berjalan;
IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran;
IKSS/IKP/IKK telah SMART
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