
Borang Akreditasi Institusi – IIB Darmajaya 2018  103 
 

STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA 
 
4.1. Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

 
Jelaskan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan 
seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen 
dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik, 
serta remunerasi, penghargaan, dan sanksi, termasuk informasi tentang ketersediaan 
pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya. 
 

 
 

IIB Darmajaya sadar bahwa pada pendidikan tinggi yang diselenggarakan wajib di 

dalamnya menjalankan suatu proses penjaminan mutu yang berkelanjutan. Dengan 

kesadaran dan pemahaman tersebut, maka sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari 

dosen dan tenaga kependidikan selalu dikelola agar senantiasa memiliki kuantitas dan 

kualifikasi yang sesuai dengan standar mutu serta diberi kewenangan dalam 

melaksanakan Tridharma serta tugas pokok yang diselenggarakan oleh institusi. Hasil 

penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pengelolaan SDM di IIB 

Darmajaya teraktualisasikan dengan output seperti: 

1. Penghargaan dan pengakuan yang baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT) pada program studi-program studi di IIB Darmajaya dengan tiap 

program studi minimal terakreditasi B, dan penghargaan dan pengakuan yang baik 

dari lembaga standar ISO tentang standar pelayanan dan penjamin mutu layanan 

pendidikan di IIB Darmajaya dengan sertifikat ISO 9001:2015. 

2. Pengakuan yang baik dari masyarakat dan pemangku kepentingan provinsi 

Lampung atas kepedulian dan kontribusi yang positif dari IIB Darmajaya, termasuk 

dari para dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan manfaat kemajuan 

bagi masyarakat di provinsi Lampung. 

3. Rekognisi dan penerimaan yang baik dari para pengguna lulusan atas tercapainya 

mutu lulusan IIB Darmajaya. 

4. Produktivitas hasil-hasil implementasi keilmuan yang dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Pengakuan akan peran IIB Darmajaya dari masyarakat dan pemangku kepentingan 

provinsi Lampung dibuktikan dengan berbagai kerjasama antara IIB Darmajaya dan 

berbagai instansi serta kelompok masyarakat mulai dari kota Bandar Lampung hingga ke 

kabupaten provinsi. Tidak hanya untuk provinsi, IIB Darmajaya juga berperan menjadi 

IIB Darmajaya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang  sudah 
baik dan terdokumentansi. 
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partner dalam berkontribusi keilmuan dengan berbagai institusi pendidikan di luar negeri. 

Hal ini merupakan hasil dari SDM IIB Darmajaya yang selalu di kelola dengan sistem 

pengelolaan SDM yang baik (Gambar 4.1.1). Fakta pengakuan lain yang menunjukkan 

kualitas kontribusi positif akademik SDM Darmaja ialah masuknya IIB Darmajaya di 

peringkat 240 perguruan tinggi se-Indonesia versi RISTEK DIKTI dan peringkat 85 versi 

webomatrics. 

 
 

 
Gambar 4.1.1 Peran Dan Pengakuan Terhadap IIB Darmajaya. 

 
Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan kualitas pendidikan tinggi maka IIB Darmajaya 

mengelola aset SDM yang dimilikinya agar memiliki kuantitas dan kualifikasi yang sesuai 

dengan standar mutu, serta mengelola agar para dosen dan tenaga kependidikan selalu 

memiliki kontribusi dalam memberikan solusi berbagai permasalahan dan selalu 

mengupayakan kemajuan untuk masyarakat melalui sistem pengelolaan SDM yang 

objektif, adil, dan transparan. 

Pengelolaan SDM IIB Darmajaya dilakukan secara terpusat melalui unit yang khusus 

mengurusi bidang sumber daya, yaitu Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) yang terletak di 
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Gedung A (Alfian Husin) Lantai 2 yang dalam struktur organisasi berada dibawah jajaran 

Wakil Rektor 2 : Sumber Daya. Sistem pengelolaan SDM IIB Darmajaya meliputi 

perencanaan kebutuhan, rekruitasi, penempatan, pengembangan, penghargaan dan 

sanksi, pemberhentian, serta monitoring dan evaluasi. Gambaran sistem pengelolaan SDM 

secara keseluruhan di IIB Darmajaya diilustrasikan pada gambar 4.1.2. 

BSDM dengan visinya yaitu “sebagai mitra strategis dalam membentuk SDM yang unggul 

untuk mendukung tercapainya visi dan misi IIB Darmajaya” didalam sistem pengelolaan 

SDM yang menyasar pada mutu di refleksikannya dalam sasaran-sasaran yaitu: 

1. Mengaplikasikan sistem kepegawaian yang efektif. 

2. Memiliki sistem jenjang karir yang jelas dan memadai. 

3. Mengupayakan terpenuhinya rasio karyawan sesuai dengan kompetensinya. 

4. Meningkatnya kesesuaian kompetensi karyawan dengan pekerjaan. 

5. Meningkatnya rasio tenaga pendidik dengan mahasiswa. 

6. Meningkatnya rasio tenaga pendidik S2 dan S3 setiap program studi. 

7. Meningkatnya tenaga pendidik yang memiliki JJA. 

8. Meningkatnya tenaga pendidik yang tersertifikasi pendidik. 

 

 
Gambar 4.1.2 Sistem Pengelolaan SDM IIB Darmajaya. 

Keseluruhan pengelolaan SDM IIB Darmajaya dilaksanakan dengan memperhatikan 

kemampuan Institusi. Rekruitasi dan pengembangan menjadi fokus Institusi dengan 

menghindari sedapat mungkin pemberhentian pegawai. 
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IIB Darmajaya menyadari bahwa aset prioritasnya ialah tenaga pengajar, oleh karena itu 

melalui sistem pengelolaan SDM yang terus dikembangkan IIB Darmajaya berusaha 

memberikan yang terbaik bagi pegawainya terutama tenaga pendidiknya. Upaya 

mempertahankan pegawai melalui penguatan retensi dilakukan dengan berbagai bentuk, 

diantaranya pemberian bonus atas kinerja, bonus tahunan, penjadwalan pemberangkatan 

umroh dan haji bagi seluruh pegawai, pemberian santunan kepada pegawai yang 

mengalami musibah, membuka kesempatan peminjaman dana kepada kebutuhan 

mendesak pegawai. 

Selain itu IIB Darmajaya juga membangun kerjasama dalam bidang kesehatan, yaitu 

dengan mengikutsertakan seluruh pegawainya dalam program Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial – Kesehatan (BPJS Kesehatan) guna menjamin layanan kesehatan 

kepada seluruh pegawainya. 

Pengelolaan SDM IIB Darmajaya menganut pada prinsip-prinsip Merit System yang 

tergambar pada gambar 4.1.3. 

 

 
Gambar 4.1.3 Prinsip Pengelolaan SDM IIB Darmajaya. 

 

Jelas – Terarah 

Desain pekerjaan yang baik dapat mencapai layanan yang lebih baik, meningkatkan 

efisiensi, meningkatkan inovasi, dan membawa fleksibilitas yang lebih besar dalam cara 

penggunaan sumber daya. Apapun tujuan yang ingin dicapai, desain pekerjaan yang jelas 

dan terarah  adalah titik awal yang baik dan orang-orang harus menjadi inti pemikiran 

Anda. Memiliki cara yang efektif untuk mengukur kinerja SDM, memprioritaskan pelatihan 

agar SDM bekerja dengan baik, baik tenaga pendidik maupun kependidikan mempunyai 
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perangkat kontrol tentang bagaimana dan kapan mereka melakukan pekerjaan mereka, 

mendorong untuk memecahkan masalah dan menjadi inovatif dalam cara mereka bekerja. 

Bersaing Kedalam dan Keluar 

BSDM memainkan peran penting dalam memastikan baik individu maupun tim dapat 

memberi kepada organisasi. Menjadi "pengelola yang terampil" tidak hanya memiliki 

keahlian teknis dalam mengelola pekerjaan, tetapi juga memiliki keahlian mengelola orang. 

Memfasilitasi pengembangan keterampilan manajemen serta pengetahuan dan / atau 

kemampuan teknis. Berkomunikasi dengan baik dengan staf mereka dan mencerminkan 

pandangan staf ke atas. Mampu menengahi permasalahan yang sulit dan mengatasi 

masalah secara proaktif dan percaya diri. Mengerti kebijakan dan aturan manajemen SDM 

dan faham bagaimana menerapkannya. 

Keamanan 

Bahkan dalam organisasi terbaik sekalipun, konflik bisa terjadi. BSDM IIB Darmajaya 

mengusahakan perselisihan yang ada di tempat kerja agar tidak semuanya harus berakhir 

dengan buruk. Kami berpendapat terkadang konflik dapat menjadi awal dari perubahan dan 

kemajuan, dan kami percaya itu dapat membuka pintu bagi inovasi dan cara kerja yang 

lebih baik. 

Keseimbangan 

Pengupayaan berkelanjutan sistem pengelolaan yang transparan merupakan salah satu 

bentuk perwujudan misi BSDM. Melalui pengupayaan awareness kepada SDM yang ada di 

IIB Darmajaya mengenai hak dan pengetahuan bagaimana menyelesaikan pekerjaannya 

serta mengatasi masalah yang dihadapi, bekerjasama dalam memperkenalkan lingkungan 

kerja bagi pendatang baru sehingga seluruh civitas akademika IIB Darmajaya tidak hanya 

mengerti bagaimana ia harus berperilaku dan diperlakukan melainkan juga memahami 

bagaimana orang lain harus diperlakukan. 

Keadilan (Fairness) 

Karyawan biasanya merasa diperlakukan secara adil ketika kesejahteraan mereka secara 

keseluruhan diperhitungkan. Ini dapat berarti segalanya; mulai dari memberi upah kepada 

mereka secara adil sampai dengan memperlakukan mereka dengan hormat. Tempat kerja 

yang nyaman sering merupakan tempat kerja yang lebih produktif, sehingga semua orang 

dapat memberikan potensi terbaiknya. 
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Prioritas 

Pendapat, kritik, masukan, dan saran dari karyawan terus diusahakan untuk disimak dan 

diperlakukan dengan serius di lingkungan kerja IIB Darmajaya. Hal ini merupakan salah 

satu prioritas BSDM dalam usahanya menjadi “mitra strategis” institusi dalam bidang SDM 

melalui komunikasi dua arah antara BSDM dan pegawai sampai kepada pengambilan 

keputusan setelah ditelaah dengan seksama. 

Kecakapan dan Kesesuaian 

Kecakapan dan keteladanan akan berdampak pada kepercayaan dan kerjasama tim. 

Kepercayaan adalah perekat yang menjaga suasana tempat kerja, menciptakan lingkungan 

yang tepat untuk hubungan yang positif dan produktif. Imbasnya akan bermuara pada 

karyawan yang belajar untuk mempercayai pemimpin mereka dan para pemimpin 

mempercayai bawahan mereka. 

Pengelolaan SDM IIB Darmajaya meliputi dosen dan tenaga kependidikan berpedoman 

pada dokumen-dokumen: 

 SK Yayasan Nomor SK.075/YAH/KTA/IIB/VII-2018 Tentang Statuta IIB Darmajaya. 

 SK Rektor Nomor SK.0377/DMJ/REK/II-2008 Tentang Rencana Induk 

Pengembangan IIB Darmajaya 2008 – 2022. 

 SK Rektor Nomor SK.0356/DMJ/REK/VIII-2018 Tentang Rencana Strategis IIB 

Darmajaya 2018-2022. 

 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). 

 SK Rektor Nomor SK.0547/DMJ/REK/BSDM/I-2011 Tentang Pedoman 

Kepegawaian IIB Darmajaya. 

 SK Rektor Nomor SK.0376/DMJ/REK/BSDM/IV-2015 Tentang Rencana 

Pengembangan Dosen IIB Darmajaya 2015 – 2019. 

 SK Rektor Nomor SK.0360/DMJ/REK/IX-2018 Tentang Kode Etik IIB Darmajaya. 

 SK Rektor Nomor SK.0064/DMJ/REK/BSDM/II-2010 Tentang Kode Etik Dosen IIB 

Darmajaya. 

 SK Rektor Nomor SK.0487/DMJ/REK/BSDM/XII-2008 Tentang Peraturan Institusi 

IIB Darmajaya. 

 SK Rektor Nomor SK.0141/DMJ/REK/BSDM/I-2014 Tentang Perpanjangan SK. 
0487/DMJ/REK/BSDM/XII-2008 Tentang Peraturan Institusi IIB Darmajaya. 

 SK Rektor Nomor SK.0358/DMJ/REK/WR1/IX-2018 Tentang Peraturan Akademik 

IIB Darmajaya. 
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 SK Rektor Nomor SK.0186/DMJ/REK/LP4M/V-2018 Tentang Rencana Induk 

Penelitian IIB Darmajaya. 

 SK Rektor Nomor SK.0591/DMJ/REK/X-2016 Renstra Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat. 

Prosedur Mutu sistem pengelolaan SDM dimiliki oleh BSDM beserta Instruksi Kerja dan 

Form Mutu sebagai berikut: 

Tabel 4.1.1 
Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Form Mutu BSDM 

No Manual Mutu Nomor 
1 Prosedur Perencanaan Kebutuhan Karyawan 2.PM-S3.01.01 

2 Prosedur Seleksi Dan Penempatan Karyawan 2.PM-S3.02.02 

3 Prosedur Pelaksanaan Renumerasi 2.PM-S3.03.03 

4 Prosedur Pengembangan Sdm 2.PM-S3.04.04 

5 Prosedur Penilaian Kinerja 2.PM-S3.05.05 

6 Prosedur Pengurusan Jenjang Akademik Dosen 2.PM-S3.06.06 

7 Prosedur Penanganan Karyawan Bermasalah 2.PM-S3.07.07 

8 Prosedur Pelayanan Asuransi Kesehatan 2.PM-S3.08.08 

9 Prosedur Administrasi Karyawan 2.PM-S3.09.09 

10 
Prosedur Melaksanakan Sosialisasi Dan Reward 

Karyawan 
2.PM-S3.10.10 

11 IK Inventasisasi Jobdes & Beban Kerja 3.IK-S3.01.01 

12 IK Seleksi Dan Penempatan 3.IK-S3.02.01 

13 IK Usulan Renumerasi 3.IK-S3.03.01 

14 IK. Pengurusan JA 3.IK-S3.06.01 

15 IK Izin Jam Kerja 3.IK-S3.09.01 

16 IK Izin Pulang Cepat 3.IK-S3.09.02 

17 IK Izin Tidak Masuk Kerja 3.IK-S3.09.03 

18 IK Permohonan Cuti 3.IK-S3.09.04 

 

4.1.1 Perencanaan Kebutuhan SDM. 

Sistem perencanaan SDM IIB Darmajaya mengacu pada kebutuhan SDM untuk 

mendukung tercapainya salah satu tujuan Institusi yaitu meningkatkan kualitas SDM yang 

berkompetensi unggul. Secara berkala BSDM melakukan perencanaan kebutuhan pegawai 

menyesuaikan kebutuhan unit-unit kerja IIB Darmajaya, termasuk didalamnya program 

studi, fakultas. Perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan SK.0377/DMJ/REK/II-2008 

Tentang Rencana Induk Pengembangan IIB Darmajaya. Secara ringkas perencanaan SDM 
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sebagai berikut: 

1. BSDM menghimpun rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dari 

program studi dan unit-unit kerja IIB Darmajaya. 

2. BSDM menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan untuk 

diajukan kepada Rektor. 

3. Perencanaan kebutuhan SDM dibahas pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 

oleh Rektor beserta jajaran pimpinan IIB Darmajaya. 

4. Usulan kebutuhan SDM diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan Alfian Husin dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). 

5. Usulan yang disetujui diimplementasikan dalam program kerja BSDM dimulai dari 

pembentukan tim rekruitasi. 

4.1.2 Sistem Seleksi/Rekruitasi. 

Sistem penerimaan pegawai IIB Darmajaya dilakukan melalui dua (2) cara; yang pertama 

penerimaan tertutup (intern), yaitu menerima karyawan melalui jasa karyawan yang sudah 

bekerja di IIB Darmajaya yaitu melalui usul atau referensi dari karyawan yang telah bekerja 

di IIB Darmajaya. Kemudian sistem penerimaan terbuka (ekstern) yaitu penerimaan 

karyawan secara terbuka melalui pengiklanan pada media elektronik maupun media cetak. 

Teknis rekruitasi dosen dan tenaga kependidikan IIB Darmajaya dijalankan dengan prinsip 

“always open”, hal ini dikarenakan proses seleksi tergantung kepada berkas pelamar yang 

masuk, sedangkan kebutuhan pegawai dari berbagai unit kerja IIB Darmajaya muncul atau 

disetujui membutuhkan tenggat waktu yang relatif cepat. Oleh karena itu BSDM selalu 

berusaha menerima berkas pelamar yang masuk meski kondisi rekruitasi belum aktif. Kelak 

disaat rekruitasi aktif, maka BSDM akan melaksanakan sistem seleksi. 

Dalam pelaksanaannya, rekruitasi dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada 

Pedoman Kepegawaian IIB Darmajaya dan SOP No.2.PM-S3.02.02 (gambar 4.1.8) tentang 

prosedur seleksi dan penempatan karyawan. Berdasar pada dokumen tersebut maka 

perihal tentang rekruitasi kami jabarkan sebagai berikut: 

a. Seleksi/Rekruitasi dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Institusi melalui 

BSDM. 

b. Skema tahapan dari proses rekruitasi secara umum adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1.4 Tahapan Proses Seleksi/Rekruitasi 

 
Seleksi berkas baik bagi calon tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan 

(staff) dilakukan oleh BSDM dengan landasan sebagai berikut: 

1. Ketentuan umum sesuai dengan syarat dan kriteria yang berlaku. 

2. Kelengkapan berkas dari masing-masing pelamar seperti fotocopy ijasah 

pendidikan terakhir terlegalisir, riwayat hidup, fotocopy kartu identitas diri (KTP, 

SIM, lainnya), piagam/sertifikat, foto terbaru, surat berkelakuan baik dari kepolisian. 

3. Kesesuaian latar belakang pendidikan pelamar dengan kebutuhan. 

4. Rekapitulasi hasil seleksi berkas baik yang lolos seleksi maupun yang tidak, 

dilaporkan kepada pimpinan dan bagian terkait. 

Seleksi Tenaga Kependidikan (staff) 

Setelah melalui seleksi berkas, khusus seleksi calon tenaga kependidikan (staff) 

dilanjutkan dengan tes diferensial yang terdiri dari tes kemampuan umum dan tes 

kemampuan khusus (skill). Setelah itu calon tenaga kependidikan (staff) akan melalui tes 

interview untuk menggali potensi diri calon karyawan secara lebih detil sehingga 

menguatkan hasil tes pada tahap sebelumnya. Beberapa kriteria pokok yang diperhatikan 

pada interview ini adalah: 

1. Penampilan (performance). 

2. Kepribadian (attitude). 

3. Kemampuan dan wawasan keilmuan, keterampilan, dan pengalaman. 

4. Etos kerja, loyalitas, motivasi dan kemampuan kerja secara tim. 

Dilanjutkan dengan tes psikologi yang dilakukan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh institusi. 

Tahapan tes ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan intelegensi, kepribadian, sikap 

kerja, karakter dan kejiwaan calon karyawan. Setelah itu tes kesehatan yang dilakukan 

untuk mengetahui kondisi kesehatan calon karyawan secara keseluruhan. Tes ini dilakukan 

dengan kerjasama dengan lembaga yang berkompeten untuk menguji hal berikut: 

1. Tes darah lengkap. 

2. Tes urine. 

3. VDRL lengkap. 

Seleksi 
Berkas 

Tes 
Kemampuan 

Umum 

Tes 
Kemampuan 

Khusus 

Tes 
Wawancara 

Tes Psikologi 
Tes 

Kesehatan 
Wawancara 
Manajemen 
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4. SGOT. 

5. SGPT. 

6. Hepatitis. 

Sampai dengan borang APT ini ditulis IIB Darmajaya telah melaksanakan rekruitasi 

pegawai dan menerima sebanyak total 26 pegawai baru. Dari 26 pegawai baru tersebut 

diantaranya ialah tenaga pendidik (dosen tetap dan tidak tetap) 

Seleksi Tenaga Pendidik (Dosen). 

Bagi calon tenaga pendidik (dosen), setelah melewati seleksi berkas peserta harus 

menempuh tes kemampuan umum untuk menggali kemampuan dasar calon dosen 

berkaitan dengan wawasan keilmuan, penalaran dan kemampuan memberikan solusi suatu 

permasalahan. 

 

Tes kemampuan khusus (skill) meliputi tes kemampuan keterampilan sesuai dengan 

kriteria keterampilan yang dibutuhkan seperti kemampuan operasional komputer dan 

aplikasinya sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. 

Kemudian dilanjutkan dengan tes microteaching untuk menilai kemampuan dasar-dasar 

teknik mengajar didalam kelas, yang meliputi: 

1. Kesiapan mengajar (silabus, GBPP, SAP, dan evaluasi). 

2. Penguasaan materi ajar. 

3. Penguasaan kelas. 

4. Pemanfaatan media ajar. 

5. Kualitas tulisan tangan. 

6. Penggunaan bahasa dan intonasi bahasa. 

7. Pengalaman mengajar. 

8. Variasi dalam mengajar. 

9. Etika dan perilaku mengajar. 

Tes wawancara dilakukan untuk menggali potensi diri calon karyawan secara lebih detail 

sehingga menguatkan hasil tes pada tahapan sebelumnya. Beberapa kriteria pokok yang 

perlu diperhatikan dan digali dalam tes ini adalah: 

1. Penampilan (performance). 

2. Kepribadian (attitude). 

3. Kemampuan dan wawasan keilmuan, keterampilan dan penglaman. 

4. Etos kerja, loyalitas, motivasi dan kemampuan kerja secara tim (teamwork). 
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5. Kemampuan bahasa asing. 

6. Kemampuan TOEFL. 

7. Kemampuan dan kesanggupan studi lanjut. 

Tes psikologi dilakukan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh institusi baik dari internal maupun 

lembaga eksternal. Tahapan tes ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan intelegensi, 

kepribadian, sikap kerja, karakter dan kejiwaan calon karyawan. 

Tes kesehatan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon karyawan secara 

keseluruhan. Tes kesehatan dilakukan bekerjasama dengan pihak luar atau suatu lembaga 

yang berkompeten dalam bidangnya. Beberapa informasi kesehatan yang perlu diketahui 

dari calon karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Tes darah lengkap. 

2. Tes urine. 

3. VDRL lengkap. 

4. SGOT. 

5. SGPT. 

6. Hepatitis. 

Rekruitasi sistem terbuka diumumkan oleh BSDM melalui Biro Humas Kerjasama dan 

Pemasaran (BHKP) di media cetak maupun elektronik diantaranya dengan pemasangan 

iklan di surat kabar Radar Lampung, melalui website IIB Darmajaya 

(www.darmajaya.ac.id), dan media sosial yang dikelola oleh BHKP. 

 
Gambar 4.1.5 Pengumuman Rekruitasi Dosen IIB Darmajaya 
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Selain media cetak, pengumuman rekruitasi juga dilakukan melalui media sosial yang 

dimiliki oleh BHKP - Humas (https://www.facebook.com/humas.darmajaya). 

Pelamar dapat mengirimkan berkas lamaran ke Kantor BSDM IIB Darmajaya di Jl. Z.A 

Pagar Alam No.93 Labuhan Ratu - 35142, mengirimkan berkas lamaran secara elektronik 

ke alamat surel kusdm@darmajaya.ac.id  atau dapat mengantarkan sendiri berkas lamaran 

ke kampus IIB Darmajaya 

Untuk menjamin efektivitas proses rekruitasi, pelaksanaan seleksi tidak hanya melibatkan 

BSDM, tetapi juga melibatkan unit kerja terkait dalam mekanisme seleksi agar kualifikasi 

dan kompetensi calon pegawai sesuai dengan kebutuhan. 

Standar kualifikasi dan kompetensi pada sistem rekrutasi dosen diatur pada dokumen 

standar dosen SM/DMJ/SPMI-01. Kualifikasi tersebut ditampilkan dalam tabel 4.1.1. 

Tabel 4.1.2 
Standar Kualifikasi dan Kompetensi Rekruitasi Dosen. 

No Kualifikasi Standar Kualifikasi 
1 Jenjang 

Pendidikan. 
Doktor dari perguruan tinggi yang diakui (terakreditasi) yang relevan 
dengan bidang studi untuk program magister. 
Magister atau magister terapan dari perguruan tinggi yang diakui 
(terakreditasi) yang relevan dengan bidang ilmu untuk program Diploma 
dan Sarjana. 

2 Kompetensi 
Akademik. 

IPK min 3,00, TOEFL min 500, TPA min 500. Mempunyai publikasi karya 
ilmiah nasional (khusus untuk calon dosen program magister IIB 
Darmajaya). 

4 Kesehatan. Sehat jasmani dan rohani: lulus pemeriksaan psikologi dan kesehatan. 
5 Microteaching. Nilai tes microteaching minimal 65. 

Rekruitasi oleh BSDM dilaksanakan pada T.A 2018/2019, pada semester Ganjil BSDM 

telah melakukan seleksi sampai dengan microteaching dengan proses sebagai berikut: 

Seleksi Berkas 

Mekanisme seleksi berkas yang BSDM jalankan adalah sebagai berikut: 

 Berdasarkan persyaratan administrasi dan persyaratan umum yang ditetapkan, 

dilakukan seleksi berkas sebagai saringan pertama oleh BSDM terhadap seluruh 

lamaran yang masuk sebanyak 34 lamaran (Ganjil T.A 2018/2019); 

 Rekapitulasi hasil saringan tersebut diserahkan kepada Ketua Program Studi untuk 

seleksi yang lebih spesifik (linieritas, bidang keahlian, riset, skill, dll). 

 Hasil saringan dari Ketua Program Studi menjadi kandidat yang direkomendasikan 

untuk mengikuti tes microteaching sebanyak 15 orang. 
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Gambar 4.1.6 Hasil Rekomendasi Lamaran Dosen Ganjil T.A 2018/2019. 

Tes Microteaching 

Seluruh peserta yang telah direkomendasikan tersebut kemudian dipanggil untuk mengikuti 

tes microteaching di IIB Darmajaya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 

Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut: 

 
 

 Gambar 4.1.7 Hasil Seleksi Tes Microteaching T.A2017/2018. 

Rekapitulasi sampai dengan tes microteaching menghasilkan rekomendasi sebanyak calon 

dosen dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.1.3 
Rekapitulasi Rekruitasi Dosen T.A 2018/2019 Ganjil. 

Fakultas Ekonomi Fakultas Ilmu Komputer MKDU 
Seleksi Berkas Lamaran Masuk 

11 calon dosen 4 calon dosen 19 calon dosen 
Hasil Rekomendasi Program Studi 

7 rekomendasi 3 rekomendasi 5 rekomendasi 
Tes Microteaching 

3 lulus tes 2 lulus tes 1 lulus tes 
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Mulai

Membuat iklan Lowongan

15 Menit Staff SDM Iklan 
lowongan

Seleksi berkas

15 Menit Kabag SDM Hasil 
seleksi

Membuat surat panggilan / by phone 
(lulus seleksi)

5 Menit Staff SDM Hasil 
panggilan

Membentuk Team Microteaching

30 
Menit Kabag SDM Team 

Microteaching

Test seleksi calon Karyawan / Dosen 
(IK. ….. Baru) 

(4.FM-S 3.2.03, 4.FM-S 3.2.04 , 
4.FM-S 3.2.05, 4.FM-S 3.2.06, 4.FM-

S 3.2.08, 4.FM-S 3.2.10, 4.FM-S 
3.2.11, 4.FM-S 3.2.12  )

1 Hari Staff SDM Hasil test

Melaporkan & meminta persetujuan hasil test 
& seleksi ke Yayasan, Rektor dan WR terkait

(4.FM-S 3.2.07)

1 Hari Kabag SDM Rekap hasil test 
yang disetujui

Menerima persetujuan

5 Menit Staff SDM Usulan 
disetujui

Membuat surat panggilan karyawan 
lulus seleksi

5 Menit Staff SDM Panggila
n kerja

Membuat kontrak kerja 

15 Menit Staff SDM Kontrak 
kerja

Penandatanganan Kontrak Kerja

10 
Menit

Karyawan baru 
dan pimpinan

Kontrak 
kerja ttd

2.PM-D 1.1.01 
Prosedur 

Melaksanakan 
Kehumasan

2.PM-D 1.4.04 
Prosedur 

Melaksanakan 
Admission

Karyawan Baru 

2.PM-S 3.1.01 
Prosedur 

Perencanaan 
Kebutuhan Karyawan

Memenuhi 
Standar ?

Tidak

Ya

Membuat usulan gaji ke Yayasan, 
Rektor, WR II

1 Hari Kabag SDM
Usulan 

Gaji yang 
disetujui

selesai

Induksi dan Orientasi Karyawan

1 bulan Karyawan Unit Jobdesk

Penyerahan Karyawan ke unit yang 
terkait

15 Menit Kabag SDM Karyawan

Penjelasan jobdesk dan peraturan 
kerja (4.FM-S 3.2.09)

15 Menit Kabag SDM Karyawan

Memeriksa berkas lamaran yang masuk di SDM

10 menit Kabag SDM Hasil pemeriksaan 
Berkas

Sesuai dengan 
kebutuhan?

Tidak

Ya

Dosen / 
Karyawan ?

dosen

karyawan

Memberikan informasi usulan penambahan karyawan ke 
unit terkait

5 Menit Kabag SDM Informasi penambahan 
karyawan

Arsip Kontrak Kerja

 
Gambar 4.1.8 SOP Seleksi dan Penempatan Dosen Baru 

 

4.1.3 Sistem Penempatan. 

Penempatan pertama dosen atau tenaga kependidikan di unit terkait setelah lulus seleksi 

rekruitmen disebut masa percobaan. Yang diatur pada Surat Keputusan Rektor No. 

SK.0487/DMJ/REK/BSDM/XII-2008 yaitu pasal 5 dan pasal 7 tentang penempatan. 

Calon dosen yang dinyatakan lulus kemudian ditempatkan di program studi yang akan 

menjadi homebase berdasarkan kesesuaian kompetensinya, sebagai upaya untuk menjaga 

angka kecukupan dan kualifikasi dosen program studi. Demikian juga dengan tenaga 

kependidikan ditempatkan pada unit kerjanya. 

Dalam menjalani masa pengenalan dengan program studi, dosen baru dibantu oleh ketua 

program studi, dosen-dosen senior, untuk mengenal lingkungan kerja, fasilitas, peraturan-

peraturan, hak dan kewajiban sebagai karyawan, serta orientasi perihal pekerjaan yang 

akan menjadi tugasnya di lingkungan program studi, serta kaidah penyelenggaraan 

pendidikan yang berlaku pada program studi. Hal-hal yang dikenalkan kepada pegawai 
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baru ialah: 

a. Materi Umum. 

1. Sistem Kepegawaian. 

2. Sistem Penggajian. 

3. Etika dan profesionalisme Kerja. 

4. Etos Kerja. 

b. Materi Khusus Struktural. 

1. Struktur Organisasi IIB Darmajaya. 

2. Prosedur Kerja Antar Bagian. 

3. Analisa Jabatan. 

4. Kualitas Pelayanan Kerja (Customer Satisfaction). 

c. Materi Khsus Tenaga Pendidik. 

1. Peraturan Akademik. 

2. Sistem Pengajaran. 

3. Sistem Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

4. Jenjang Akademik (JA) dan Angka Kredit. 

d. Hal-hal yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja selama menempuh 

masa percobaan, yaitu: 

1. Melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak kerja. 

2. Melanggar norma hukum yang berlaku secara umum. 

3. Melanggar ketentuan dan peraturan IIB Darmajaya. 

4. Mengundurkan diri. 

5. Meninggal dunia. 

6. Pemberhentian dengan hormat dengan pemberian pesangon sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

Mekanisme sistem penempatan bertujuan agar proses penempatan efektif untuk menjamin 

setiap dosen memahami hak, tugas dan tanggung jawabnya di homebase barunya. 

Pengetahuan tentang unit-unit kerja IIB Darmajaya akan membantu dosen baru untuk lebih 

optimal dalam memulai karirnya serta mengembangkan karir bagi dosen yang sudah 

pernah menjadi tenaga pendidik di institusi lain. Termasuk juga dalam sistem penempatan 

tenaga pendidik (dosen) IIB Darmajaya ialah masa penilaian kinerja atau disebut masa 

percobaan. 

Masa penilaian percobaan berlangsung selama enam bulan, dari sejak dinyatakan lulus 

seleksi rekruitasi. Penilai masa percobaan untuk dosen adalah ketua program studi, 

sedangkan untuk tenaga kependidikan penilainya adalah kepala unit kerja. Seorang 
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pegawai baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dinyatakan lulus apabila nilai 

kinerjanya > 70 (Pedoman Kepegawaian p.29). 

Apabila dinyatakan lulus dari masa percobaan, dosen atau tenaga kependidikan diberikan 

SK pengangkatan pegawai oleh yayasan melalui BSDM, bila belum dinyatakan lulus, maka 

pegawai akan diberikan kesempatan tiga bulan lagi untuk dinilai kembali. 

4.1.4 Sistem Pembinaan Dan Pengembangan. 

Untuk mewujudkan sistem pengembangan SDM yang sistematis dan kuntabel BSDM 

menggunakan sistem pengembangan model pembinaan dan pengembangan berbasis 

komptenesi (PPBK) (Pedoman Kepegawaian p. 46). Rencana pengambangan dosen dan 

tenaga pendidikan terdapat dalam Rencana Pengembangan Dosen (RENBANGDOS). 

Kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dikembangkan melalui pendidikan lanjut, 

pelatihan-pelatihan, serta sertifikasi keahlian atau kompetensi. Pelaksanaan 

pengembangan dengan pendidikan lanjut dilaksanakan dengan tetap menghitung angka 

kecukupan agar operasional program studi dan unit kerja tetap berjalan dengan baik. 

Siklus pengembangan dosen dan tenaga kependidikan IIB Darmajaya digambarkan pada 

gambar 4.1.9. 

 
 

Gambar 4.1.9 Siklus Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 
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Menerima data kebutuhan pengembangan dan penugasan 
Karyawan dari Rektor / WR terkait

2 Menit Staf KUSDM Data pengembangan & 
penugasan

Analisa kebutuhan berdasar Jobdesk & Kompetensi

1 Jam Kaur. SDM Data  penugasan

Membuat pengajuan  pendanaan ke WR II

2 Menit Kaur. SDM Usulan pendanaan

Membuat usulan pengembangan dan studi lanjut ke Rektor

2 Menit Kaur. SDM Usulan pengembangan dan 
studi lanjut

Disetujui ?

Ya

Tidak

Mulai

Membuat surat tugas&meminta 
persetujuan ke WR terkait/Rektor

5 Menit Staf KUSDM Surat 
Tugas

Menyerahkan surat tugas ke Unit terkait dan 
pembiayaan ke Biro Keuangan / Melaksanakan 

kegiatan pengembangan

5 Menit KUSDM & UPT 
Pelatihan

Surat Tugas / 
pelaksanakan 

kegiatan

Disetujui ?Y1

tdk

Y1

Disetujui ?

Tidak

Ya

Membuat Surat Izin Tugas Belajar  dan Perjanjian Studi 
Lanjut

15 Menit Kaur. SDM Izin Tugas Belajar & 
Perjanjian Studi Lanjut

Memberikan surat izin dan perjanjian studi lanjut serta 
informasi pembiayaan pengembangan/studi lanjut ke 

Kabiro Keuangan

5 Menit Kaur. SDM Izin Tugas Belajar & 
Perjanjian Studi Lanjut

Selesai 

2.PM-D2.03.03 Prosedur 
Penerimaan Dan Penugasan 

Dosen

2.PM-P4.01.01 Prosedur 
Pembuatan Rencana & 
Mekanisme Penelitian

2.PM-S 3.5.05 Prosedur 
Penilaian Kinerja

WR terkait

2.PM-S3.04.04 Prosedur Pengembangan SDM

2.PM-D5.01.01 Prosedur 
Pelaksanaan Training

 
 

Gambar 4.1.10 SOP Pengembangan SDM 2.PM-S3.04.04 

Upaya IIB Darmajaya untuk meningkatkan profesionalisme dan pengembangan karir 

tenaga pendidik mencakup setidaknya tiga kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial 

dan profesional. Pengembangan dan pembinaan SDM IIB Darmajaya juga menyelaraskan 

dengan corporate culture IIB Darmajaya yaitu THE BEST (Taqwa, Heart, Energetic, 

Brilliant, Empathy, Sinergy, dan Trustworty). 

Rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam buku rencana 

pengembangan dosen. Untuk mewujudkan itu melalui BSDM pembinaan dan 

pengembangan dilakukan dengan proses yang diatur oleh SOP 2.PM-S3.04.04 tentang 

prosedur pengembangan SDM yang berupa: 

 Program pengembangan untuk dosen melalui studi lanjut ke perguruan tinggi dalam 

negeri dan luar negeri, mengirimkan dosen dalam kegiatan pelatihan, seminar, 

workshop yang relevan dengan pengembangan keilmuannya, serta pemberian 

tugas-tugas baru baik melalui penugasan khusus maupun mutasi/rotasi. 

 Peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga kependidikan melalui studi lanjut, 

pelatihan, serta sertifikasi keahlian khusus yang mendukung pelaksanaan tugasnya. 

Serta memberikan tugas baru dalam bentuk proyek maupun rotasi/mutasi. 

 Komunikasi serta pembinaan antara pimpinan dan pegawai. Komunikasi dapat 
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berupa forum formal maupun non-formal dimaksudkan untuk meningkatkan 

motivasi, mencari solusi atas permasalahan, serta menciptakan suasana harmonis 

dilingkungan kerja IIB Darmajaya. Salah bentuk komunikasi rutin yang BSDM 

laksanakan tiap awal bulan ialah kegiatan coffee morning. 

 Evaluasi berkesinambungan terhadap prestasi kerja dilaksanakan tahunan untuk 

pegawai tetap dan tenggang waktu bergantung masa kontrak bagi pegawai kontrak. 

Kinerja positif kemudian dilengkapi dengan pemberian penghargaan serta sanksi 

bagi kinerja kurang baik. 

Salah satu contoh bentuk pengembangan dosen adalah program sertifikasi bekerjasama 

dengan lembaga sertifikasi internasional Multimatics (www.multimatics.co.id) seperti terlihat 

pada gambar 4.1.11. Sampai dengan 2018 tenaga pendidik IIB Darmajaya telah memiliki 

total sebanyak 105 sertifikasi internasional, dengan sertifikasi beragam bidang keahlian, 

dengan berbagai vendor seperti FORESEC, Microsoft, Adobe, CompTIA+, PASAS, dan 

lain-lain (gambar 4.1.12). 

 
 
 

 
 

Gambar 4.1.12 Vendor Sertifikasi Internasional. 
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4.1.5 Sistem Penghargaan dan Sanksi. 

Usaha mempertahankan karyawan tetap loyal dan terus memberikan kontribusi secara 

optimal di IIB Darmajaya maka BSDM menjalankan berbagai aturan kepegawaian yang 

menjamin status kepegawaian serta kewajiban dan hak karyawan serta tugas pokok dan 

fungsi karyawan maupun kesejahteraannya. Aturan dasar kepegawaian telah ditetapkan 

dalam Statuta IIB Darmajaya, yaitu pada Pasal 46-52. Aturan  dasar tersebut selanjutnya 

menjadi landasan dasar berbagai aturan teknis pengelolaan SDM. 

Pada pasal 47 dan pasal 48 disebutkan hak dan kewajiban dasar karyawan, yaitu hak 

dasar meliputi : 

a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan 

kesejahteraan sosial. 

b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 

c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan 

intelektual. 

d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, 

informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam 

bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, 

serta kegiatan lain yang sejenis. 

e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 

f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan 

peserta didik sesuai dengan aturan akademik yang ditetapkan oleh IIB Darmajaya. 

g. Memiliki kebebasan untuk bersertikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi 

keilmuan. 

h. Hak dosen tidak tetap diatur tersediri dengan Peraturan Institusi. 

Mengenai kewajiban karyawan antara lain ditujukan untuk memelihara kenyamanan 

atmosfir kerja, meliputi: 

a. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. 

b. Menghasilkan prestasi kerja dengan capaian kerja setinggi-tingginya sesuai 

penugasan bidang dan lingkup penugasan. 

c. Menjaga nama baik Institusi. 

d. Berperan aktif dan berkontribusi positif dalam menciptakan suasana akademik dan 

suasana kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan 

Tridharma di lingkungan kampus. 

e. Mentaati seluruh peraturan Institusi dan tata tertib serta disiplin sebagai karyawan, 
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kode etik, pedoman dan peraturan kepegawaian, serta menerima sanksi dari 

pelanggaran yang telah dibuat. 

Sistem retensi yang didukung aturan teknis pelaksanaan yang terkait dengan beberapa 

aspek pengelolaan kepegawaian, yaitu meliputi: 

a. Menjamin kesejahteraan karyawan. 

Kesejahteraan karyawan dijamin dengan adanya mekanisme pengupahan, fasilitas 

kesehatan, fasilitas rekreasi keluarga karyawan, tunjangan selama sakit, tunjangan 

tetap (pesangon, penghargaan masa kerja, ganti rugi, JAMSOSTEK, dan lembur), 

tunjangan hari raya (THR), tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan 

pendidikan anak karyawan, maupun beasiswa anak karyawan yang lulus seleksi 

untuk menjadi mahasiswa di IIB Darmajaya, bantuan pernikahan, bantuan 

melahirkan, bantuan sakit, bantuan kematian, serta tunjangan lainnya yang bersifat 

kondisional dan situasional. 

b. Jenjang karir. 

 
 

Gambar 4.1.13 Skema Pola Karir Karyawan IIB Darmajaya. 
 

Pola karir diatur dalam SK.0547/DMJ/REK/BSDM/I-2011 dan 

SK.075/YAH/KTA/IIB/VII-2018 yang mengatur bagaimana jenjang karir sebagai 

dosen maupun tenaga kependidikan yang tergambar pada gambar 4.1.13. 

c. Evaluasi Kepuasan Karyawan Terhadap Pengelolaan SDM (Institusi). 

Setiap tahun dilakukan pengukuran dan evaluasi kepuasan pegawai terhadap 

Institusi. Evaluasi ini bertujuan mendapatkan umpan balik atas pengelolaan SDM 

yang sudah dijalankan dengan harapan akan meningkatkan kepuasan pegawai juga 

akan meningkatkan retensi dan kinerja pegawai. Hasil umpan balik dari pegawai 

terhadap institusi diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepuasan ke dosen dan 
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tenaga kependidikan. 

d. Penguatan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi. 

e. Sistem retensi pegawai tertuang dalam pedoman kepegawaian dan kebijakan-

kebijakan institusi agar proses dapat berjalan sesuai, konsisten dan efektif. Jika 

terjadi perubahan kebijakan, maka perubahan terkait aturan bisa dilakukan dengan 

melakukan proses kajian terlebih dahulu untuk dilakukan perubahan oleh unsur 

pimpinan. 

4.1.6 Pemberhentian. 

Pemberhentian pegawai dilakukan oleh Rektor, dengan alasan pegawai memasuki usia 

pensiun atau pegawai telah melakukan pelanggaran berat sesuai dengan yang diatur 

dalam Surat Keputusan Rektor SK.0487/DMJ/REK/BSDM/XII-2008 mengenai Peraturan 

Institusi Pasal 42. Kategori pelanggaran berat yang dimaksud dalam Pasal 42 disebutkan 

pada butir 6. 

Pemberhentian dosen atau tenaga kependidikan harus melalui mekanisme yang diatur 

dalam SOP 2.PM-S3.07.07 mengenai Prosedur Penanganan Karyawan Bermasalah.  

Usulan pemberhentian dosen diusulkan oleh Wakil Rektor setelah melalui mekanisme 

evaluasi oleh Kepala BSDM. Diawali dengan masuknya laporan dari kepala unit kerja 

tempat pegawai tersebut ke BSDM, kemudian dilakukan evaluasi oleh Kepala BSDM. 

Dilanjutkan dengan proses klarifikasi kepada pegawai yang bersangkutan. Apabila laporan 

tersebut benar maka pegawai yang bersangkutan diberi pembiaan dan surat peringatan 

(SP1, SP2, SP3) hingga pada sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK). Mekanisme ini 

digambarkan pada gambar 4.1.14. 
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Menerima laporan dari Unit Kerja / hasil pengawasan 
pelanggaran disiplin 

5 Menit Kaur. SDM Lap. Indisipliner

Melakukan evaluasi dan klarifikasi berdasarkan pedoman Buku 
Peraturan Institusi (Berita acara evaluasi dan klarifikasi)

30 Menit Kaur. SDM Rekap Indisipliner

Pengesahan surat sanksi sesuai pelanggaran ke Rektor & WR 
terkait

5 Menit Kaur. SDM Surat pelanggaran 
disiplin

Melakukan pemanggilan dan pemberian surat pelanggaran serta 
pembinaan 

(4.FM-S3.07.01)

15 Menit Kaur. SDM Laporan hasil Pembinaan

 

 

 

Mulai

2.PM-D2.08.08 Prosedur Penanganan 
Dosen Bermasalah

2.PM-S3.09.09 Prosedur Administrasi 
Karyawan

2.PM-S7.05.05 Prosedur Pengaduan-
Keluhan dan bimbingan konseling  

Pimpinan Unit Kerja

Rektor & WR Terkait

Selesai

Meng Update data Indisipliner

10 Menit Kaur. SDM Laporan Indisipliner 
Update

 

Karyawan

2.PM-S3.07.07 Prosedur Penanganan Karyawan Bermasalah

 
 

Gambar 4.1.14 Mekanisme Penanganan Pegawai Bermasalah. 

Jenis pemberhentian (PHK) yang berlaku di IIB Darmajaya ada dua bentuk, yaitu 

pemberhentian sementara (schorsing) dan pemberhentian permanen. Pemberhentian 

sementara diakibatkan karena hal-hal: 

1. Pegawai diduga melakukan tindakan pidana yang tidak langsung berhubungan dengan 

Institusi. 

2. Menunggu keputusan lanjut yang disebabkan misalnya menunggu tambahan bukti-

bukti atau kesaksian atau penyelesaian masalah yang bersifat administratif, atau 

keputusan dari pimpinan Institusi dan sebagainya. 

Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri adalah putusnya 

hubungan kerja yang diajukan oleh pegawai dengan syarat permohonan pengunduran diri 

diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya. Pemberhentian tidak atas permintaan 

sendiri adalah putusnya hubungan kerja dikarenakan pegawai yang bersangkutan 

memasuki usia pensiun (55 tahun). 

Institusi dan pegawai berusaha sedapat mungkin untuk menghindari PHK, namun jika tidak 

dapat dihindari maka PHK dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Institusi Bab 

XXII Butir B Nomor 6 dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 

Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena pelanggaran berat seperti sebagai berikut: 
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1. Menyebabkan diri sendiri atau orang lain terancam bahaya besar. 

2. Melakukan pekerjaan tanpa kehati-hatian terus menerus meskipun sudah 

diperingatkan beberapa kali sebelumnya yang mengakibatkan kerugiann bagi Institusi. 

3. Melalaikan kewajiban termasuk tindakan mangkir 5 (lima) hari berturut-turut tanpa 

alasan yang dapat diterima dan sudah diberi peringatan serta telah dipanggil 2 (dua) 

kali oleh Institusi. 

4. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya sampai menimbulkan bahaya. 

5. Memberikan keterangan palsu. 

6. Berjudi, mabuk, menggunakan narkoba dan berbuat sesuatu yang bertentangan 

dengan kesopanan atau melanggar kesusilaan ditempat kerja atau ditempat lain yang 

dapat berakibat langsung terhadap Institusi. 

7. Menganiaya, menghina secara kasar/berat, mengancam atasan atau karyawan lain. 

8. Menarik keuntungan dan menggunakan milik Institusi bagi diri sendiri, keluarga, 

saudara, teman atau golongan. 

9. Mencuri, menipu atau penggelapan barang atau uang milik Institusi. 

10. Secara sengaja merusak milik Institusi. 

11. Merampas atau menggelapkan. 

12. Membocorkan rahasia Institusi. 

13. Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan sesama karyawan dengan jalan 

menghasut, memfitnah, dan sebagainya. 

14. Menodai nama Institusi. 

15. Melakukan tindak pidana. 

 
4.2. Sistem Monitoring dan Evaluasi 

 
Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik 
dosen  dan kinerja tenaga kependidikan (termasuk informasi tentang ketersediaan 
pedoman  tertulis, serta monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam tridarma 
serta    dokumentasinya). 
 

 
 

 
Sistem monitoring dan evaluasi (MONEV) rekam jejak serta kinerja akademik dosen 

maupun kinerja tenaga kependidikan yang bertugas di IIB Darmajaya merupakan bagian 

dari sistem pengelolaan SDM di IIB Darmajaya. Sistem MONEV dilaksanakan untuk 

memantau, menilai, dan mengetahui rekam jejak kinerja SDM meliputi dosen dan tenaga 

IIB Darmajaya memiliki Sistem MONEV rekam jejak kinerja tenaga 

pendidik dan kependidikan dilakukan berkala. 
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kependidikan seperti tercantum dalam SK.0487/DMJ/REK/BSDM/XII-2008 Tentang 

Peraturan Institusi di Pasal 14 – Penilaian Prestasi Kerja. 

Sistem MONEV ini berpedoman pada surat keputusan Rektor SK.0547/DMJ/REK/BSDM/I-

2011 tentang Pedoman Kepegawaian, Standar SPMI IIB Darmajaya, surat keputusan 

Rektor SK.0358/DMJ/REK/WR1/IX-2018 tentang Peraturan Akademik, dan surat 

keputusan Rektor SK.0487/DMJ/REK/BSDM/XII-2008 Tentang Peraturan Institusi IIB 

Darmajaya. Pelaksanaan sistem monitoring diatur pada SOP 2.PM-S3.05.05 (gambar 

4.2.3) yang merupakan prosedur penilaian kinerja seluruh karyawan, baik dosen maupun 

tenaga kependidikan. Khusus penilaian kinerja dosen dilaksanakan dengan prosedur SOP 

2.PM.D2.07.07 (gambar 4.2.6). 

Sistem MONEV kinerja dan rekam jejak dosen dan tenaga kependidikan meliputi: 

1. Pedoman tentang sistem MONEV kinerja serta rekam jejak dosen dan tenaga 

kependidikan. 

2. Perekaman dan pemantauan data kinerja dan rekam jejak dosen di bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang Tridharma, 

serta kinerja dan rekam jejak staf tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas 

layanan kependidikan dan manajerial. 

3. Pelaksanaan kegiatan penilaian/evaluasi kinerja serta rekam jejak dosen dan 

tenaga kependidikan. 

4. Pemanfaatan data kinerja dan rekam jejak dosen dan tenaga kependidikan untuk 

sistem penghargaan dan sanksi, serta pembinaan. 

Gambaran sistematika sistem MONEV serta rekam jejak kinerja dosen digambarkan dalam 

gambar 4.2.1. 

 
Gambar 4.2.1 Skema Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen Serta Tenaga 

Kependidikan. 
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Kegiatan MONEV kinerja serta rekam jejak dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan 

secara berkala di tingkat-tingkat program studi, fakultas, hingga institusi. Hal ini mengikuti 

kebijakan pembinaan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang juga 

dilaksanakan secara berjenjang dengan menyesuaikan lingkup maupun strata kewenangan 

pembinaannya. Sistematika urutan proses monitoring, evaluasi, sampai penilaian kinerja , 

digambarkan dalam gambar 4.2.2. 

 
Gambar 4.2.2 Proses Penilaian Kinerja. 

Prosedur mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen yang meliputi proses 

pembuatan pemantauan, pelaporan dan penilaian dilakukan secara berjenjang seperti yang 

digambarkan pada gambar 4.2.3. 

 

 
Gambar 4.2.3 Prosedur Penilaian Kinerja. 
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4.2.1. Pedomen Sistem MONEV dan Rekam Jejak Kinerja Dosen dan Tenaga 
Kependidikan. 

Pedoman formal mengenai sistem MONEV IIB Darmajaya mengacu pada acuan internal 

diantaranya SK.075/YAH/KTA/IIB/VII-2018 tentang Statuta, dan Surat Keputusan Rektor 

SK.0547/DMJ/REK/BSDM/I-2011 tentang Pedoman Kepegawaian yang berisi dasar 

konsep MONEV dosen dan tenaga kependidikan. SOP 2.PM-S3.05.05 (gambar 4.2.3) 

merupakan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja tenaga kependidikan, dan SOP 2.PM-

D2.07.07 (gambar 4.2.6) merupakan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja dosen. 

IIB Darmajaya melakukan MONEV kinerja dosen dan kependidikan secara berkala merujuk 

pada SOP dalam dokumen prosedur mutu penilaian kinerja dan sesuai dengan peraturan 

akademik. 

Indeks Kinerja Dosen (IKD) adalah instrumen untuk melakukan MONEV bagi tenaga 

pendidik pada program studi. Kinerja yang dikaji adalah kinerja dalam melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu mahasiswa juga 

memberikan penilaian persepsi tiap semester secara online bergantung pada dosen 

pengampu mata kuliah yang diambil. Hasil penilaian persepsi ini juga digunakan sebagai 

bahan masukan bagi monitoring masing-masing tenaga pendidik. IKD dinilai oleh ketua 

program studi tempat dosen yang bersangkutan berada (homebase). 

Sedang bagi tenaga kependidikan Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP3) adalah 

instrumen untuk melakukan MONEV bagi tenaga kependidikan pada unit-unit kerja 

(gambar 4.2.4). Kinerja yang dikaji adalah kinerja dalam aspek teknis, kepribadian dan 

penampilan, kemampuan manajerial, serta hubungan kerja. Seorang dosen yang juga 

menjabat di struktural (unit kerja) akan dinilai dengan penilaian yang sama (DP3). DP3 

dinilai oleh atasan pada unit kerja dimana pegawai bersangkutan berada. 

Untuk mendukung implementasi kegiatan MONEV IIB Darmajaya melaksanakan aturan 

teknis yang terkait: 

a. Perekaman dan pemutakhiran data diri dan pelaksanaan tugas. 

b. Tata cara dan kode etik pelaksanaan tugas dosen dan tenaga kependidikan. 

c. Pengembangan dan penggunaan aplikasi sistem informasi yang mendukung. 

d. Kegiatan penilaian serta mekanisme penghargaan dan sanksi. 

Berikut adalah contoh formulir yang berisi butir-butir penilaian yang ada pada DP3: 
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Gambar 4.2.4 Formulir Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP3) Dosen dan Karyawan. 

 

 
Gambar 4.2.5 Formulir Penilaian IKD 
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4.2.2. Pelaksanaan MONEV Kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
 

Perekaman dan penilaian data kinerja dan rekam jejak dosen di bidang pendidikan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang Tridharma, serta kinerja dan 

rekam jejak tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas manajerial dan layanan 

kependidikan dilaksanakan melalui prosedur penilaian kinerja yang diatur dalam SOP 

2.PM-S3.05.05 (prosedur penilaian kinerja) (gambar 4.2.3), dan SOP 2.PM-D2.07.07 

(prosedur penilaian kinerja dosen) (gambar 4.2.6). Instrumen perekaman data kinerja 

pegawai menggunakan formulir penilaian DP3 diisi oleh kepala unit-unit kerja di IIB 

Darmajaya. 

 

4.2.2.1 Perekaman dan Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik. 

Perekaman dan penilaian kinerja bagi tenaga pendidik dilakukan tiap semester oleh ketua 

program studi, didalamnya termasuk penilaian persepsi oleh mahasiswa dan dikumpulkan 

dalam format tabel IKD. Hasil dari monitoring kemudian diserahkan ke BSDM. Kemudian 

hasil evaluasi tersebut akan disosialisasikan dalam forum komunikasi dengan dosen yang 

digelar tiap sebelum semester berjalan 
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Mulai

15 menit Sek. Jur Komponen 
penilaian

Menerima hasil Nilai quisioner, Kegiatan Dosen, 
penelitian dan pengabdian masyarakat

5 Hari Ka.Jurusan Nilai IKD

Melakukan perhitungan Nilai IKD
(4.FM-D2.07.01)

10 menit Sek Jur Nilai IKD

Mengirim Hasil IKD ke Dekan dan SDM
(4.FM-D2.07.01)

2.PM-C1.05.05 Prosedur 
Pembuatan Quisioner Dosen, 

Layanan Unit-Biro-Bagian

2.PM-S1.05.05 Prosedur 
Persiapan Dan Pelaksanaan 

Perkuliahan

Dekan

2.PM-S1.07.07 Prosedur 
Pengolahan Hasil Ujian Dan 

Data Nilai

2.PM-D4.01.01 Prosedur 
Pelaksanaan Kegiatan 

Penelitian

2.PM-D4.02.02 Prosedur 
Pelaksanaan Kegiatan 

Pengabdian Masyarakat

Selesai

2.PM-S3.05.05 
Prosedur 

Penilaian Kinerja 

2.PM-D2.07.07 Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen

 
 

Gambar 4.2.6 SOP Penilaian Indeks Kinerja Dosen (IKD 
 
 

1. Bidang Pendidikan. 

Setiap awal semester dan awal pengajaran dosen dibekali dengan silabus, dan Satuan 

Acara Perkuliahan (SAP) sebagai rambu-rambu pengajaran hal ini disampaikan pada 

rapat koordinasi pengajaran dosen yang biasanya diselenggarakan pada awal sebelum 

semester dimulai, disamping itu juga setiap dosen diwajibkan mengisi Berita Acara 

Perkuliahan (BAP) sebagai kontrol untuk kesesuaian mengajar dengan Garis Besar 

Program Pembelajaran (GBPP) dan SAP. 

 

BAP diisi oleh dosen setiap perkuliahan dan kemudian disimpan pada bagian 

administrasi, hasil rekap kemudia diperiksa berkala oleh Ketua program studi. Didalam 

format laporan BAP terdapat isian materi yang diberikan setiap pertemuan, sehingga 
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materi pengajaran dapat dipantau. 

 

Pada setiap pertengahan semester setiap mahasiswa diwajibakan mengisi kuesioner 

secara online dimana mahasiswa diperbolehkan mengikuti Ujian Tengah Semester 

(UTS) jika telah mengisi kuesioner penilaian dosen. Datanya diproses oleh Information 

Communication and Technology (ICT) untuk direkapitulasi. Hasil rekapitulasi akan 

dilaporkan pada Ketua program studi, kemudian memberikan laporan hasil kuesioner 

tersebut kepada dosen pengajar sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan metode 

pengajaran untuk semester berikutnya. 

 

Semua kegiatan akademik mempunyai SOP (Standard Operating Procedure) yang 

terdokumentasikan baik termasuk didalamnya monitoring dan evaluasi kegiatan, karena 

PS telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 : 2008. 

 

Prosedur yang berkaitan dengan MONEV bidang pendidikan adalah sebagai berikut: 

 Prosedur Perkuliahan. 

 Prosedur Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Praktikum. 

 Prosedur Pelaksanaan Thesis. 

 Prosedur Pengumpulan Nilai. 

 

Monitoring bidang pendidikan melibatkan program studi, fakultas dan beberapa unit 

kerja, sebagai contoh BAAK dan ICT. BAAK berfungsi untuk mengelola administrasi 

akademik yang mencakup kegiatan layanan administrasi akademik, perkuliahan dan 

ujian. ICT berfungsi mengelola sistem informasi administrasi, layanan sistem dan 

aplikasi, layanan data, layanan infrastruktur serta pengembangan sistem informasi. 

Evaluasi dan monitoring bidang pendidikan dilakukan oleh Ketua program studi. 

Evaluasi pelaksanaan monitoring bidang pendidikan meliputi: 

 Kesesuaian kehadiran Dosen dalam perkuliahan berdasarkan kehadiran 

minimal sesuai ketentuan SKS perkuliahan. 

 Kepuasan mahasiswa dalam pengajaran (berdasarkan hasil kuesioner). 

 Kesesuaian dosen memberikan materi kuliah berdasarkan GBPP dan SAP. 

 Distribusi nilai dan kelulusan mahasiswa dalam perkuliahan sebagai acuan 

evaluasi keberhasilan pembelajaran mahasiswa dalam matakuliah yang 

diajarkan oleh dosen. 

 Kesesuaian waktu penyerahan nilai akhir oleh dosen sesuai ketentuan institusi. 
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 Kesesuaian dosen dalam hal menyediakan waktu membimbing TA/PA untuk 

mahasiswa, minimal 8 kali bimbingan per mahasiswa pada setiap pembimbing. 

 Keberlangsungan proses kegiatan bimbingan akademik  yang meliputi 

konseling pengambilan rencana studi semesteran serta pemantauan kemajuan 

studi mahasiswa. 

 

Evaluasi pengajaran dilakukan per semester saat rapat koordinasi pengajaran dosen, 

dan hasil pencapaian baik dari jumlah pertemun berupa persentase kehadiran dosen 

mengajar dan materi yang di sampaikan serta feedback dari mahasiswa terkait proses 

pengajaran masing-masing dosen akan menjadi bahan evaluasi untuk program studi 

dalam membantu dosen meningkatkan kualitas pembelajarannya. 

 

2. Bidang Penelitian dan Pengabdian. 

Pada bidang penelitian, monitoring dilakukan oleh Lembaga Pengembangan 

Pengajaran Penelitian Pengabdian Masyarakat(LP4M) mulai dari penelitian dana 

Institusi , penelitian dana eksternal (desentralisasi DIKTI), penelitian kemitraan, 

penelitian hibah bersaing, penelitian fundamental, penelitian unggulan strategi nasional., 

penelitian hibah kompetensi termasuk didalamnya adalah bidang pengabdian 

masyarakat, untuk pedoman dan panduan yang bisa diunduh pada 

http://lp4m.darmajaya.ac.id. 

Prosedur yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi bidang Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: 

 Prosedur Penelitian Dana Internal. 

 Prosedur Penelitian Dana Eksternal. 

 Prosedur Penelitian Kemitraan. 

 Prosedur Pengabdian Masyarakat Dana Internal. 

 Prosedur Pengabdian Masyarakat Dana Eksternal. 

 

Monitoring yang dilakukan oleh LP4M dititikberatkan pada penelitian/pengabdian 

kepada masyarakat yang yang dibiayai oleh Institusi atau Hibah-hibah dari luar institusi. 

 

Pada Keputusan Rektor SK.0359/DMJ/REK/LP4M/IX-2018, evaluasi pelaksanaan 

monitoring bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: 

 Kesesuaian jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional atau 

proceeding internasional bereputasi, minimal 1 paper tiap semester. 



Borang Akreditasi Institusi – IIB Darmajaya 2018  134 
 

 Kesesuaian pelaksanaan pengabdian masyarakat, minimal 1 kali setiap tahun 

dari sumber dana internal atau eksternal. 

 Kesuaian peranan dosen sebagai tenaga ahli atau pakar pada bidang keilmuan 

yang relevan, minimal pada 1 aktivitas di tingkat nasional atau internasional. 

 Kesuaian aktivitas penelitian dosen minimal 1 aktivitas penelitian per tahun 

dengan sumber dana internal atau eksternal. 

 

Dalam pelaksanaan penelitian, untuk setiap jenis penelitian yang ditawarkan dilakukan 

evaluasi berupa review setiap laporan kemajuan penelitian dan laporan akhir penelitian 

oleh tim review internal maupun ekternal sebagai jaminan kualitas penelitian yang 

dilakukan. 

 

3. Bidang Penunjang Tridharma. 

Bidang penunjang Tridharma merupakan bagian dari kinerja dosen yang dibebankan pada 

setiap semesternya baik oleh program studi, fakultas maupun universitas. Yang termasuk 

beban kerja bidang penunjang adalah dosen sebagai wali akademik mahasiswa, 

kepanitiaan kegiatan di unit, program studi, fakultas dan institusi, pimpinan unit 

kemahasiswaan, jabatan struktural maupun non struktural, pelaksanaan tugas penunjang 

almamater, pimpinan organisasi sosial internal maupun eksternal. Kebijakan universitas 

dan fakultas yang tertuang pada RKM (Rencana Kerja Manajerial) yang berisi program 

kerja dan perencanaan pekerjaan selama satu tahun yang di petakan ke semua dosen dan 

tenaga kependidikan dalam implementasi program kerjanya. Penugasan yang dilakukan 

diluar aspek Tridharma dalam bentuk PIC-PIC program dan akan di monitoring dan dicatat 

sebagai BKD dosen dan beban kerja tenaga kependidikan. PIC-PIC program ditugaskan 

untuk membantu pengelolaan program-program yang ada pada program studi seperti 

pengelolaan TA/PA, Kerja Praktek, pembinaan mahasiswa, kerjasama, penjaminan mutu, 

kunjungan industri, dan lainnya. 

 
 

4.3. Dosen  
4.3.1 Dosen tetap 
 Dosen tetap dalam borang akreditasi institusi PT adalah dosen yang diangkat dan 

ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen  
penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan 
dengan  keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap 
pada satu institusi perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 36 
jam/minggu. 

 
 



Borang Akreditasi Institusi – IIB Darmajaya 2018  135 
 

 
Tuliskan data dosen tetap dengan format berikut. 
 Data dosen tetap institusi 
 

No
. 

Pendidikan 
Gelar Akademik 

Total Guru 
Besar 

Lektor 
kepala 

Lektor 
Asiste

n 
Tenaga 

Pengajar 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 S-3 1 1 6 - 6 14 

2 S-2 - - 42 54 21 117 

3 S-1 - - - - - - 

Total 1 1 48 54 27 131 
Catatan: * Tuliskan jumlahnya jika masih ada. 

 
 
4.3.2 Dosen tidak tetap 

Dosen tidak tetap adalah dosen tetap/karyawan pada suatu institusi perguruan 
tinggi/instansi lain, atau individu mandiri,  yang ditugaskan menjadi dosen di perguruan 
tinggi berdasarkan persyaratan legal yang berlaku.  

 

 
 

Tuliskan data dosen tidak tetap dengan format berikut. 
 

No. Pendidikan 
Gelar Akademik 

Total Guru 
Besar 

Lektor 
kepala Lektor Asisten Tenaga 

Pengajar 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 S-3 - 1 5 - - 6 
2 S-2 - - 9 7 15 31 
3 S-1 - - - - - - 

Total - 1 14 7 15 37 
Catatan: * Tuliskan jumlahnya jika masih ada. 
 
 
 
 
 
 

 

IIB Darmajaya memiliki Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah 
dosen tetap sebesar 1 : 34 

IIB Darmajaya memiliki Rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah 
seluruh dosen sebesar  21% (35/166) 
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4.4  Kegiatan peningkatan sumber daya manusia (dosen) dalam tiga tahun terakhir 
 

Tuliskan jumlah dosen yang ditugaskan dalam rangka peningkatan kompetensi melalui 
tugas/izin belajar, dalam tabel berikut. 
 

 
 
 
No
. 

Kegiatan Peningkatan 
Kompetensi 

Jumlah yang Ditugaskan pada Jumlah 
TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Tanpa gelar 44 61 - 105 

2 S-2 - - - - 

3 S-3 8 3 - 11 

Total 52 62  116 

 
 
 

4.5  Tenaga Kependidikan 
4.5.1 Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di institusi yang melayani mahasiswa 

dengan mengikuti format tabel berikut. 
 

 
 
 

No. 
Jenis 

Tenaga 
Kependidika

n 

Jumlah Tenaga Kependidikan dengan 
Pendidikan Terakhir Jum 

S-3 S-2 S-1 D-
4 

D-
3 

D-
2 

D-
1 SMA/SMK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Pustakawan* - 1 1 - 1 - - - 3 

2 Laboran/ 
Teknisi/ 
Analis/ 
Operator/ 
Programer 

- Prog 
(3) 

Lab (3) 
Tek (3) 
Prog (2) 

- 1 - - Tek (4) 16 

3 Administrasi - 4 16 - 3 - - 6 29 

4 Lainnya : …         - 

Total  5 25 - 5 - - 10 48 

Jumlah laboran/teknisi/analis/operator/programer yang memiliki sertifikat :  5 orang 

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan 

IIB Darmajaya program melaksanakan peningkatan kompetensi 
melalui tugas belajar 

IIB Darmajaya memilki tenaga kependidikan dan kualifikasi pendidikan 
yang baik 
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4.5.2  Jelaskan upaya yang telah dilakukan institusi dalam meningkatkan kualifikasi 
dan kompetensi tenaga kependidikan, dalam hal pemberian kesempatan belajar/ 
pelatihan, studi banding, pemberian fasilitas termasuk dana, dan jenjang karir. 

 
Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan diupayakan oleh IIB 

Darmajaya khususnya oleh BSDM sebagai pengelola SDM tenaga kependidikan. Upaya ini 

dimulai dari perencanaan, yaitu perencanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi yang 

disesuaikan dengan kebutuhan IIB Darmajaya dalam menunjang kegiatan akademik dan 

rencana strategis institusi. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan peningkatan 

kualifikasi dan kompetensi melalui: 

1. Memberikan kesempatan untuk studi lanjut serta mendorong tenaga kependidikan 

untuk itu dengan memberikan beasiswa maupun bantuan dana bagi yang memenuhi 

syarat. Upaya ini juga membuka kesempatan bagi tenaga kependidikan untuk 

mendapatkan promosi menjadi tenaga pendidik sebagai salah satu bentuk rekruitasi 

internal untuk tenaga dosen. 

2. Secara berkala mengadakan pelatihan-pelatihan yang mengikutsertakan tenaga 

kependidikan, diantaranya adalah pelatihan keahlian menggunakan perangkat lunak 

yang mendukung pekerjaannya. Terutama keahlian menggunakan aplikasi 

perkantoran (office) yang merupakan kebutuhan hampir seluruh tenaga kependidikan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

3. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti ujian sertifikasi keahlian yang 

sudah ada kerjasama dengan IIB Darmajaya, yaitu lembaga sertifikasi internasional 

Multimatics di Jakarta.  

4. Mengikutsertakan tenaga kependidikan dalam kepanitiaan acara baik akademik 

maupun non-akademik dengan tujuan agar tenaga kependidikan berkesempatan 

mengasah kemampuan dalam hal softskill dan bekerja dalam tim. 

5. Menyediakan fasilitas kerja yang memadai dan nyaman untuk tenaga kependidikan 

menyelesaikan pekerjaan dan keperluan lainnya dengan optimal. Perangkat yang 

disediakan oleh IIB Darmajaya pada tiap unit kerja adalah unit komputer beserta 

scanner dan alat mencetak. Selain itu IIB Darmajaya juga menyediakan tenaga 

kependidikan akses internet agar digunakan guna mendukung hasil kerja. 

 
4.6  Kepuasan dosen dan tenaga kependidikan 

 
4.6.1   Jelaskan instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan dosen dan 

tenaga kependidikan terhadap sistem dan praktek pengelolaan sumber daya 
manusia di institusi ini. 
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Untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan IIB Darmajaya, BSDM 

menggunakan survey kepuasan yang dilakukan setiap awal tahun akademik.  Survey ini 

berbentuk kuisioner yang diakses online dengan alamat https://sdm.darmajaya.ac.id. Bagi 

pegawai yang tidak dapat berpartisipasi dalam pengisian kuisioner online, maka BSDM 

menyediakan isian kuisioner dalam bentuk cetak yang dapat diambil di ruang kerja BSDM di 

gedung A (Alfian Husin) Lt.2. 

 

Survey dilakukan dengan kuisioner kepada dosen dan tenaga kependidikan. Dengan 

responden yang diambil dari berbagai unit kerja, yaitu: 

 

Tabel 4.6.1  
Tabel Unit Kerja Survey. 

 
No Unit Kerja 
1 Pembantu Rektor (Wakil Rektor) 

2 Fakultas. 

3 Program Studi. 

4 Biro Penjaminan Mutu dan Pelaporan. 

5 BAAK. 

6 Biro ICT. 

7 Biro Administrasi Keuangan. 

8 Biro SDM. 

9 Biro Manajemen Aset dan Logistik. 

10 Biro Pembinaan Kemahasiswaan & Karakter (BPKK). 

11 LP4M. 

12 Biro Inkubator, Rumah Tangga, dan Career Center. 

13 Biro Humas Kerjasama dan Pemasaran. 

 

Dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi responden tersebar diberbagai unit kerja IIB 

Darmajaya. Beberapa dosen juga merangkap dengan ditugaskan pada unit-unit kerja 

sebagai kepala, wakil, dan sebagainya selain tenaga kependidikan yang murni sebagai staf 

pada masing-masing unit kerja. 

 
Instrumen yang dibangun oleh survey kepuasan pelayanan BSDM IIB Darmajaya disajikan 

pada tabel 4.6.2 dan tabel 4.6.3. Survey kepuasan di desain agar aspek-aspek survey fokus 

pada prinsip susunan kata dalam pertanyaan, kategori dan skala, dan tampilan survey. 
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Instrumen survey juga diuji dan dianalisa untuk memenuhi syarat valid, mudah, dan reliable. 

Uji validitas menggunakan formula kolerasi produk momen dimana taraf kesalahan 

ditoleransi sebesar 5%, dan rhitung > rtabel. Uji realibilitas menggunakan formula Alpha – 

Cronbach: 0 < x < 1. 

 

4.6.1.1 Instrumen Survey Kepuasan Dosen. 
Instrumen survey kepuasan dosen menggunakan instrumen-instrumen yang kami sajkan 

pada tabel 4.6.2. 

 

Tabel 4.6.2  
Instrumen Survey Kepuasan Dosen IIB Darmajaya. 

No Instrumen 
Peraturan Umum 

1 Peraturan penggajian 

2 Peraturan tunjangan fungsional/struktural dosen 

3 Peraturan tunjangan profesi dosen 

4 Peraturan tunjangan lain 

5 Kesejahteraan pegawai 

6 Asuransi kesehatan 

7 Layanan kesehatan 

8 Penjaminan mutu 

9 Kenyamanan ruang kerja 

10 Nilai-nilai organisasi IIB Darmajaya 

Tridharma Perguruan Tinggi 
1 Sarana prasarana perkuliahan 

2 Fasilitas laboratorium 

3 Kelengkapan literatur perpustakaan 

4 Akses e-learning 

5 Program pengembangan kulaitas instruksional 

6 Dana penelitian internal 

7 Scheme hibah penelitian 

8 Diseminasi hasil riset 

9 Kesempatan mengikuti pertemuan ilmiah eksternal 

10 Dana pengembangan jurnal ilmiah 

11 Fasilitas HKI 

12 Dana PkM internal 
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13 Scheme hibah PkM 

14 Diseminasi hasil PkM 

15 Kerjasama IIB Darmajaya dengan instansi lain 

16 Program peningkatan skill dosen 

17 Kesempatan studi lanjut 

18 Sistem informasi yang bermanfaat bagi dosen 

Penghargaan dan Hukuman 
1 Sistem penghargaan prestasi 

2 Sistem sanksi dan hukuman 

 
4.6.1.2 Instrumen Survey Kepuasan Tenaga Kependidikan. 
Instrumen survey kepuasan tenaga kependidikan menggunakan instrumen-instrumen yang 

kami sajkan pada tabel 4.6.3. 

 

Tabel 4.6.3  
Instrumen Survey Kepuasan Tenaga Kependidikan IIB Darmajaya. 

No Instrumen 
Budaya dan Nilai Organisasi 

1 Penghargaan atas kompetensi dan kecerdasan 

2 Perhatian terhadap waktu penyelesaian pekerjaan 

3 Mengutamakan pekerjaan institusi diatas pekerjaan pribadi 

4 Eksplorasi cara baru dalam penyelesaian tugas 

5 Keberhasilan penyelesaian tugas dengan persiapan yang baik 

6 Ketidaksesuaian waktu dan alat yang disediakan dalam bekerja 

7 Waktu yang terbuang saat melaksanakan pekerjaan 

8 Penggunaan seragam kerja pada hari yang sudah ditentukan 

9 Mengucapkan salam pada atasan maupun rekan kerja 

10 Kebebasan menyatakan pendapat dan ide-ide yang berbeda dengan atasan 

11 Rasa kebersamaan dengan rekan kerja 

12 Saling mendukung dan membantu antar rekan kerja 

13 Keutamaan keselamatan kerja di IIB Darmajaya 

Hubungan Kerja 
1 Hubungan pribadi dengan rekan kerja 

2 Komunikasi dalam antisipasi permasalahan 

3 Budaya saling terbuka dan kerjasama di IIB Darmajaya 
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4 Perlakuan atasan kepada bawahan bukan sebagai bawahan melainkan seperti 

rekan. 

5 Rekan kerja tidak dapat mengungkapkan pendapat tentang keputusan atasan 

6 Pola komunikasi IIB Darmajaya umumnya terbuka 

7 Penyampaian informasi mengenai hak pegawai dengan jelas 

Kepemimpinan 
1 Atasan memberi teguran dengan baik dan tidak menyinggung harga diri dan 

perasaan 

2 Atasan memperhatikan jenjang pendidikan bawahan yang berhubungan dengan 

pekerjaan 

3 Atasan memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap lingkungan sosial 

tempat bekerja 

4 Atasan mendengarkan bawahan dalam tiap arahannya 

5 Atasan sungguh-sungguh dalam memberikan arahan untuk menyelesaikan 

permasalahan 

6 Atasan memberikan petunjuk kepada pegawai yang mengalami permasalahan 

dalam pekerjaan 

7 Atasan berusaha membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi 

8 Atasan menyampaikan dan berusaha mencapai visi dan misi IIB Darmajaya 

Aktivitas Kerja 
1 Sering lembur akibat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan 

2 Saat bekerja sulit konsentrasi pada pekerjaan 

3 Saat bekerja waktu terasa lebih lambat dari biasanya 

4 Waktu selesai tugas harian adalah hal yang ditunggu-tunggu 

5 Pekerjaan penuh dengan tantangan menarik 

6 Semangat kerja tinggi 

7 Keinginan untuk belajar lebih lanjut mengenai pekerjaan 

8 Waktu untuk mengerjakan hal lain selama jam kerja 

9 Kecocokan gaya kerja dengan IIB Darmajaya 

10 Saat cuti adalah hal yang ditunggu-tunggu 

Lingkungan Kerja 
1 Kemanan kerja adalah hal utama 

2 IIB Darmajaya harus memberikan jaminan keselamatan bagi pegawainya 

3 Pegawai mendapat ketentraman dan perlindungan dalam bekerja 

4 Institusi memberikan perlindungan kepada pegawainya 
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5 Pegawai mendapatkan ketentraman dan kenyamanan dalam bekerja 

6 Hhubungan yang baik dengan atasan meningkatkan semangat dalam bekerja 

7 Hubungan antar pegawai dan atasan membantu dalam pekerjaan 

8 Mengobrol dengan rekan kerja dapat mengganggu pekerjaan 

9 Kerjasama yang baik antar rekan kerja akan membuat pekerjaan lebih cepat 

selesai 

10 Komunikasi yang baik dengan rekan kerja akan memperlancar pekerjaan 

11 Penerangan (cahaya) dalam ruang kejra memperlacar pekerjaan 

Kompensasi 
1 Gaji yang diterima sesuai harapan 

2 Gaji secara keseluruhan sesuai dengan usaha yang dikeluarkan 

3 Pebedaan gaji antar bagian di IIB Darmajaya sudah sesuai dengan harapan 

4 Bonus yang diberikan sebanding dengan waktu lembur 

5 Tunjangan yang diterima sesuai harapan 

6 Puas dengan jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan oleh institusi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
1 Semua peralatan kerja dalam kondisi baik 

2 Ketersediaan obat dan tenaga media yang cukup 

3 Adanya asuransi kesehatan untuk pegawai 

4 Pimpinan dan atasan mendukung program K3 

5 Adanya tunjangan kesehatan yang memadai dari pimpinan institusi untuk pegawai 

(sakit/perawatan/melahirkan) 

 

 

4.6.2   Jelaskan pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, 
dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia. 

Pelaksanaan survey kepuasan pegawai terhadap sistem pengelolaan SDM IIB Darmajaya 

dilaksanakan setahun sekali yaitu tiap akhir tahun akademik oleh BSDM. Bentuk 

pelaksanaan survey yaitu pengisian secara online mapunun offline. Sistem survey online 

dikelola oleh BSDM dengan alamat https://sdm.darmajaya.ac.id. Untuk memudahkan survey 

maka BSDM membagi populasi responden yaitu dosen dan tenaga kependidikan. Data yang 

digunakan ialah data primer yaitu langsung dari responden. 

 

Teknik analisis untuk pengolahan data survey menggunakan analisis satistik deskriptif dan 

analisa statistik inferensial. Analisa statistik deskriptif dilakukan guna mengetahui gambaran 

tentang kepuasan responden terhadap sistem pengelolaan SDM. Analisis statistik inferensial 
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dilakukan guna mengetahui gambaran kesenjangan antara harapan dan kinerja dengan 

menggunakan analisa kesenjangan (gap analisyst) dan indeks kepuasan. 

 

 

4.6.3  Jelaskan bagaimana hasil penjajagan kepuasan tersebut dan apa tindak 
lanjutnya.  

Hasil survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana telah dijelaskan pada 

sub bab 4.6.2 selanjutnya dianalisa, disimpulkan, untuk diambil menjadi tindak lanjut bagi 

sistem pengelolaan SDM IIB Darmajaya. Penyajian hasil survey kepuasan dibagi menjadi 

dua, yaitu hasil survey kepuasan dari dosen (tabel 4.6.4) dan kemudian hasil survey 

kepuasan dari tenaga kependidikan (tabel 4.6.5). Survey terakhir yang dilakukan BSDM 

adalah di akhir T.A 2017/2018 selama sekitar satu bulan di bulan Agustus 2018. 

 

Tabel 4.6.4  
Hasil Survey Kepuasan Dosen 

No Butir Importance Performance Simpulan Skor Kategori Skor Kategori 
Peraturan Umum 

1 Peraturan penggajian 4.32 Sangat 
Penting 3.75 Baik Puas 

2 Peraturan tunjangan 
fungsional/struktural dosen 4.88 Sangat 

Penting 3.44 Baik Puas 

3 Peraturan tunjangan profesi 
dosen 4.47 Sangat 

Penting 3.21 Baik Puas 

4 Peraturan tunjangan lain 4.70 Sangat 
Penting 3.36 Baik Puas 

5 Kesejahteraan pegawai 4.17 Sangat 
Penting 3.11 Cukup 

Baik Puas 

6 Asuransi kesehatan 4.82 Sangat 
Penting 3.74 Baik Puas 

7 Layanan kesehatan 4.72 Sangat 
Penting 3.76 Baik Puas 

8 Penjaminan mutu 4.45 Sangat 
Penting 3.74 Baik Puas 

9 Kenyamanan ruang kerja 4.23 Sangat 
Penting 3.43 Baik Puas 

10 Nilai-nilai organisasi IIB 
Darmajaya 4.21 Sangat 

Penting 3.06 Cukup 
Baik Puas 

Tridharma Perguruan Tinggi 
1 Sarana prasarana perkuliahan 4.83 Sangat 

Penting 3.01 Baik Puas 

2 Fasilitas laboratorium 4.94 Sangat 
Penting 3.41 Baik Puas 

3 Kelengkapan literatur 
perpustakaan 4.60 Sangat 

Penting 2.84 Cukup 
Baik Puas 

4 Akses e-learning 4.52 Sangat 
Penting 2.60 Cukup 

Baik Puas 
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No Butir Importance Performance Simpulan Skor Kategori Skor Kategori 
5 Program pengembangan kulaitas 

instruksional 4.28 Sangat 
Penting 3.78 Baik Puas 

6 Dana penelitian internal 4.72 Sangat 
Penting 3.04 Baik Puas 

7 Scheme hibah penelitian 4.44 Sangat 
Penting 3.22 Baik Puas 

8 Diseminasi hasil riset 4.83 Sangat 
Penting 3.32 Baik Puas 

9 Kesempatan mengikuti 
pertemuan ilmiah eksternal 4.07 Sangat 

Penting 3.12 Cukup 
Baik Puas 

10 Dana pengembangan jurnal 
ilmiah 4.20 Sangat 

Penting 3.05 Cukup 
Baik Puas 

11 Fasilitator HKI 4.27 Sangat 
Penting 3.17 Cukup 

Baik Puas 

12 Dana PkM internal 4.70 Sangat 
Penting 3.49 Baik Puas 

13 Scheme hibah PkM 4.73 Sangat 
Penting 3.87 Baik Puas 

14 Diseminasi hasil PkM 4.25 Sangat 
Penting 3.51 Baik Puas 

15 Kerjasama IIB Darmajaya dengan 
instansi lain 4.82 Sangat 

Penting 3.22 Baik Puas 

16 Program peningkatan skill dosen 4.32 Sangat 
Penting 3.38 Baik Puas 

17 Kesempatan studi lanjut 4.43 Sangat 
Penting 3.38 Baik Puas 

18 Sistem informasi yang 
bermanfaat bagi dosen 4.46 Sangat 

Penting 3.08 Cukup 
Baik Puas 

Penghargaan dan Hukuman 
1 Sistem penghargaan prestasi 4.49 Sangat 

Penting 2.45 Cukup 
Baik Puas 

2 Sistem sanksi dan hukuman 4.64 Sangat 
Penting 3.15 Cukup 

Baik Puas 

Rata-rata 4.51 Sangat 
Penting 3.28 Baik Puas 

 

Tabel 4.6.5 Hasil Survey Kepuasan Tenaga Kependidikan 
No Instrumen Skor Simpulan 

Budaya dan Nilai Organisasi 
1 Penghargaan atas kompetensi dan kecerdasan 3.55 Baik 
2 Perhatian terhadap waktu penyelesaian pekerjaan 3.43 Baik 

3 Mengutamakan pekerjaan institusi diatas pekerjaan 
pribadi 3.07 Cukup Baik 

4 Eksplorasi cara baru dalam penyelesaian tugas 4.52 Sangat Baik 

5 Keberhasilan penyelesaian tugas dengan persiapan yang 
baik 3.20 Baik 

6 Ketidaksesuaian waktu dan alat yang disediakan dalam 
bekerja 3.77 Baik 

7 Waktu yang terbuang saat melaksanakan pekerjaan 4.26 Sangat Baik 

8 Penggunaan seragam kerja pada hari yang sudah 
ditentukan 4.65 Sangat Baik 
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9 Mengucapkan salam pada atasan maupun rekan kerja 4.48 Sangat Baik 

10 Kebebasan menyatakan pendapat dan ide-ide yang 
berbeda dengan atasan 2.46 Cukup Baik 

11 Rasa kebersamaan dengan rekan kerja 2.44 Cukup Baik 
12 Saling mendukung dan membantu antar rekan kerja 3.33 Baik 
13 Keutamaan keselamatan kerja di IIB Darmajaya 4.44 Sangat Baik 

Rata-Rata 3.66 Baik 
Hubungan Kerja 

1 Hubungan pribadi dengan rekan kerja 4.16 Sangat Baik 
2 Komunikasi dalam antisipasi permasalahan 4.12 Sangat Baik 
3 Budaya saling terbuka dan kerjasama di IIB Darmajaya 3.92 Baik 

4 Perlakuan atasan kepada bawahan bukan sebagai 
bawahan melainkan seperti rekan. 3.82 Baik 

5 Rekan kerja tidak dapat mengungkapkan pendapat 
tentang keputusan atasan 3.18 Cukup Baik 

6 Pola komunikasi IIB Darmajaya umumnya terbuka 3.79 Baik 

7 Penyampaian informasi mengenai hak pegawai dengan 
jelas 3.82 Baik 

Rata-Rata 3.83 Baik 
Kepemimpinan 

1 Atasan memberi teguran dengan baik dan tidak menyinggung 
harga diri dan perasaan 3.75 Baik 

2 Atasan memperhatikan jenjang pendidikan bawahan yang 
berhubungan dengan pekerjaan 3.73 Baik 

3 Atasan memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap 
lingkungan sosial tempat bekerja 3.91 Baik 

4 Atasan mendengarkan bawahan dalam tiap arahannya 3.75 Baik 

5 Atasan sungguh-sungguh dalam memberikan arahan untuk 
menyelesaikan permasalahan 3.28 Baik 

6 Atasan memberikan petunjuk kepada pegawai yang mengalami 
permasalahan dalam pekerjaan 3.41 Baik 

7 Atasan berusaha membantu memecahkan permasalahan yang 
dihadapi 3.31 Baik 

8 Atasan menyampaikan dan berusaha mencapai visi dan misi IIB 
Darmajaya 3.02 Cukup Baik 

Rata-Rata 3.52 Baik 
Aktivitas Kerja 

1 Sering lembur akibat banyaknya pekerjaan yang harus 
diselesaikan 4.07 Sangat Baik 

2 Saat bekerja sulit konsentrasi pada pekerjaan 3.78 Baik 
3 Saat bekerja waktu terasa lebih lambat dari biasanya 3.36 Baik 
4 Waktu selesai tugas harian adalah hal yang ditunggu-tunggu 3.68 Baik 
5 Pekerjaan penuh dengan tantangan menarik 3.68 Baik 
6 Semangat kerja tinggi 3.28 Baik 
7 Keinginan untuk belajar lebih lanjut mengenai pekerjaan 3.31 Baik 
8 Waktu untuk mengerjakan hal lain selama jam kerja 3.36 Baik 
9 Kecocokan gaya kerja dengan IIB Darmajaya 3.63 Baik 
10 Saat cuti adalah hal yang ditunggu-tunggu 3.63 Baik 

Rata-Rata 3.57 Baik 
Lingkungan Kerja 

1 Kemanan kerja adalah hal utama 3.87 Baik 
2 IIB Darmajaya harus memberikan jaminan keselamatan bagi 

pegawainya 3.52 Baik 

3 Pegawai mendapat ketentraman dan perlindungan dalam 
bekerja 3.84 Baik 

4 Institusi memberikan perlindungan kepada pegawainya 3.60 Baik 
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5 Pegawai mendapatkan ketentraman dan kenyamanan dalam 
bekerja 3.55 Baik 

6 Hhubungan yang baik dengan atasan meningkatkan semangat 
dalam bekerja 3.65 Baik 

7 Hubungan antar pegawai dan atasan membantu dalam 
pekerjaan 3.89 Baik 

8 Mengobrol dengan rekan kerja dapat mengganggu pekerjaan 3.55 Baik 

9 Kerjasama yang baik antar rekan kerja akan membuat 
pekerjaan lebih cepat selesai 4.05 Sangat Baik 

10 Komunikasi yang baik dengan rekan kerja akan memperlancar 
pekerjaan 3.81 Baik 

11 Penerangan (cahaya) dalam ruang kejra memperlacar 
pekerjaan 3.94 Baik 

Rata-Rata 3.75 Baik 
Kompensasi 

1 Gaji yang diterima sesuai harapan 3.53 Baik 

2 Gaji secara keseluruhan sesuai dengan usaha yang 
dikeluarkan 3.24 Cukup Baik 

3 Pebedaan gaji antar bagian di IIB Darmajaya sudah 
sesuai dengan harapan 2.72 Cukup Baik 

4 Bonus yang diberikan sebanding dengan waktu lembur 3.11 Cukup Baik 
5 Tunjangan yang diterima sesuai harapan 3.40 Baik 

6 Puas dengan jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan 
oleh institusi 3.40 Baik 

Rata-Rata 3.23 Cukup Baik 
Keselamatan dan Kesehatan kerja 

1 Semua peralatan kerja dalam kondisi baik 3.87 Baik 
2 Ketersediaan obat dan tenaga media yang cukup 3.53 Baik 
3 Adanya asuransi kesehatan untuk pegawai 2.53 Cukup Baik 
4 Pimpinan dan atasan mendukung program K3 3.51 Baik 

5 
Adanya tunjangan kesehatan yang memadai dari 
pimpinan institusi untuk pegawai 
(sakit/perawatan/melahirkan) 

2.53 Cukup Baik 

Rata-Rata 3.19 Cukup Baik 
Sumber: Biro Sumber Daya Manusia (BSDM) IIB Darmajaya, “Laporan Survey Kepuasan 

Pengelolaan SDM IIB Darmajaya, 2018.” 

 

Hasil survey kepuasan yang dilakukan BSDM mencakup aspekk: 

1. Pengelolaan SDM 

a. Secara umum dosen menilai sangat penting terhadap instrumen-instrumen dalam 

survey dan menilai baik terhadap kinerja manajemen IIB Darmajaya. Hal ini 

menunjukkan besarnya harapan para dosen terhadap instrumen tersebut. 

b. Tenaga kependidikan secara keseluruhan puas terhadap kinerja manajemen IIB 

Darmajaya. Namun pada aspek kompensasi mereka merasa kurang puas, terutama 

tunjangan-tunjangan yang belum sesuai dengan harapan. 

2. Analisa Hasil Survey 

a. Pimpinan IIB Darmajaya harus memperhatikan serius permasalahan punishment dan 

kebijakan, sehingga kejelasan aturan menjadi jelas. Hasil perbandingan antara 
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performance dan importance menunjukkan bahwa importance lebih tinggi dibanding 

performance, artinya responden (dosen) belum puas terhadap instrumen yang dinilai. 

b. pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk menyampaikan pendapat 

dan ide mengenai tunjangan yang merek terima. Pemberian insentif yang memadai 

atau reward bagi mereka yang bekerja keras dan berprestasi. 
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