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BAB VIII 

PENUTUP 

 

1. Pedoman ini wajib digunakan sebagai acuan dalam kebijakan tata  kelola SDM 

Universitas. 

2. Untuk menjamin tata  kelola SDM yang berkualitas dan berkelanjutan maka pedoman 

ini akan ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada lingkungan 

internal dan eksternal Universitas. 
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E. Metode Monev 

1. Metode pengamatan langsung oleh pemonev dengan menggunakan instrumen  

observasi . 

2. Metode tidak langsung dengan menggunakan kuesioner. 

3. Metode pengawasan informal melalui umpan balik pengguna. 

4. Metode pengawasan administratif dengan menggunakan lembar monev 

administratif. 

5. Metode pengawasan teknis dengan menggunakan lembar monev teknis. 

 

F. Perangkat dan Instrumen 

Monev tata kelola SDM dilakukan dengan menggunakan perangkat yang terdiri dari: 

1. Pedoman atau parameter (fisik, biaya, program). 

2. Informasi atau data. 

3. Pelaksana atau pemonev. 

4. Tindakan memonitor dan mengevaluasi. 

Pelaksanaan monev tata kelola SDM menggunakan instrumen yang 

disesuaikan dengan objek yang dimonev. Instrumen yang dapat digunakan adalah:  

1. Kuisioner. 

2. Panduan observasi 

3. Panduan interview 

4. Lembar coding. 

5. Formulir atau lembar monev 

6. Alat bantu dokumentasi 

7. Instrumen lain yang relevan. 

 

G. Periodisasi 

Kegiatan monev pengelolaan SDM dilaksanakan secara rutin dan periodik 

pada awal tahun akademik dan akhir tahun akademik. Monev yang dilakukan pada 

awal tahun akademik dimaksudkan untuk mengukur kesesuaian dan ketepatan tata 

kelola SDM. Monev akhir tahun akademik dimaksudkan untuk mengukur  

keberfungsian aturan mengenai perencanaan, sistem rekuitmen dan seleksi, 

pengangkatan, penempatan, kewajiban dan hak, pengembangan, retensi, 

pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 
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BAB  VII 

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI  

 

 

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi  

1. Untuk membantu pimpinan universitas memahami gambaran operasional tata 

kelola SDM universitas secara menyeluruh. 

2. Untuk membantu pimpinan universitas dalam melaksanakan aturan mengenai 

perencanaan, sistem rekuitmen dan seleksi, pengangkatan, penempatan, kewajiban 

dan hak, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 

3. Mengurangi pekerjaan yang tidak pasti/tidak jelas dalam operasional universitas. 

4. Untuk menjamin bahwa tata kelola SDM dilaksanakan secara konsisten oleh 

seluruh pihak terkait. 

5. Untuk mendapatkan informasi objektif mengenai kondisi tata kelola SDM yang 

mendukung perwujudan GUG (kredibel, akuuntabel, transparan, adil, 

bertanggungjawab) 

6. Memantau perubahan serta penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan 

tata kelola SDM. 

 

B. Ruang Lingkup 

1. Perencanaan dosen dan tenaga kependidikan,  

2. Sistem rekuitmen dan seleksi dosen dan tenaga kependidikan,  

3. Pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan,  

4. Penempatan dosen dan tenaga kependidikan,  

5. Kewajiban dan hak dosen dan tenaga kependidikan,  

6. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan,  

7. Retensi dosen dan tenaga kependidikan,  

8. Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 

 

C. Penanggungjawab dan Pelaksana 

Penanggungjawab monitoring dan evaluasi pengelolaan SDM adalah Rektor. 

Pelaksana monitoring dan evaluasi pengelolaan SDM adalah pimpinan unit kerja dan 

Satuan Pengawas Internal (SPI). 

 

D. Prosedur Monev 

1. Pimpinan Universitas menetapkan Pedoman pengelolaan SDM. 

2. Satuan Pengawas Internal merancang sistem informasi umpan balik. 

3. Pemonev membandingkan kegiatan nyata dengan Pedoman. 

4. Pemonev menentukan atau mengukur ada tidaknya penyimpangan. 

5. Pemonev merumuskan rekomendasi atau pengendalian. 

6. Pemonev melaporkan hasil monev dan rekomendasi secara berjenjang kepada  

pimpinan Universitas. 

7. Pimpinan Universitas menetapkan rencana tindak lanjut pengelolaan SDM sesuai 

temuan hasil monev dan rekomendasi pemonev. 
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BAB  VI 

INDIKATOR KINERJA 

 

 

A. Indikator Kinerja Utama  

1. Tersedianya dokumen  pedoman pengelolaan SDM yang menjamin akuntabilitas, 

keberlanjutan, dan transparansi pengembangan organisasi. 

2. Tata kelola SDM terbukti mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, administrasi dan penunjang. 

3. Tata kelola SDM di universitas diarahkan untuk mewujudkan dukungan terhadap 

kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi dan 

penunjang yang memenuhi Pedoman mutu, ketercukupan, aksesabilitas dan 

kemutakhiran. 

4. Tata kelola SDM universitas dijalankan mampu menciptakan budaya organisasi 

yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan mengenai perencanaan, sistem 

rekuitmen dan seleksi, pengangkatan, penempatan, kewajiban dan hak, 

pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.  

 

B. Indikator Kinerja Tambahan 

1. Keberhasilan implementasi pengelolaan SDM dapat juga diarahkan untuk 

melampaui indikator utama.  

2. Persyaratan yang dipenuhi penjabat struktural melampaui persyaratan yang 

ditetapkan dan peraturan. 

3. Terbentuknya budaya organisasi smart working berbasis dosen dan tenaga 

kependidikan.  

.  
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d. Pada tahap evaluasi, koordinasi dilakukan melalui rapat kerja universitas 

dengan melibatkan seluruh unsur pimpinan universitas dan unit-unit kerja di 

bawahnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketercukupan, ketersediaan 

dan keberfungsian sarpras dalam mendukung proses pembelajaran, penelitian, 

PkM, administrasi dan penunjang lainnya.  

4. Sistem Informasi 

a. Sistem Informasi yang dikembangkan untuk mendukung implementasi 

Pedoman SDM universitas meliputi Sistem Informasi Manual dan Sistem 

Informasi Digital.  

b. Sistem Informasi Manual terdiri dari: buku gudang, buku inventaris, dan buku 

kendali. 

c. Sistem Informasi digital yaitu Sistem Informasi Dosen, Sistem Informasi 

Tendik, Sistem Informasi Pegawai.  

 

D. Mekanisme Kontrol 

Mekanisme kontrol diperlukan dalam implementasi pedoman pengelolaan SDM 

yang dilakukan melalui : 

1. Masukan/kontrol dari mahasiswa, tendik dan dosen melalui rapat koordinasi atau 

media sosial. 

2. Laporan hasil evaluasi secara periodik oleh pimpinan unit kerja. 

3. Pengendalian secara rutin dan periodik oleh satuan pengawas internal. 

4. Pengendalian secara rutin dan periodik oleh pimpinan universitas.  

5. Pengendalian secara rutin dan periodik oleh badan penyelenggara /YPPP Veteran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

BAB V 

KERANGKA IMPLEMENTASI 

 

A. Sosialisasi 

1. Guna membangun pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pedoman 

SDM, maka pedoman ini perlu disosialisasikan oleh pimpinan universitas kepada 

seluruh stakeholder internal.  

2. Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga langkah-

langkah dalam pelaksanaan tata pamong dapat diketahui oleh seluruh stakeholder 

internal. 

3. Sosialisasi dilaksanakan dengan dukungan data empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan (akuntabel). 

4. Sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung  

5. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui forum pertemuan formal secara 

berjenjang (Raker Universitas, Raker Fakultas, dan Unit-unit kerja lainnya).  

6. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, 

melalui media online (website universitas, fakultas, prodi). Selain itu juga 

dilakukan melalui distribusi dokumen tercetak ke unit-unit kerja di lingkungan 

Univet Bantara. 

 

B. Pemanfaatan  Sumber  Daya  

1. Sumber Daya Manusia; Sumber Daya Manusia yang ada di Universitas dimobilisasi 

agar menjadi kekuatan yang besar untuk mewujudkan universitas berkualitas 

unggul yang mampu bersaing di skala lokal, nasional, regional, dan internasional. 

Implementasi pedoman SDM perlu didukung oleh SDM yang berkualifikasi sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing. 

2. Pendanaan; Implementasi pedoman SDM di Universitas didukung oleh sistem 

pendanaan Perguruan Tinggi swasta yang mengacu pada asas efisiensi. Hal tersebut 

diwujudkan dalam proses penganggaran dengan menggunakan pendekatan 

penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran seimbang 

antara pemasukan dan pengeluaran. 

3. Tata Kelola dan Sistem Koordinasi 

a. Implementasi pedoman SDM dilakukan melalui koordinasi dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  

b. Pada tahap perencanaan, koordinasi dilakukan di tingkat universitas hingga 

unit kerja terkecil di bawahnya. Hal ini dimaksudkan untuk menampung 

aspirasi seluruh unsur tersebut serta memperoleh perencanaan yang matang 

sesuai kebutuhan, pengadaan, dan pengembangan sarana prasarana.  

c. Pada tahap implementasi, koordinasi dilakukan secara terus menerus oleh 

masing-masing pimpinan Unit kerja melalui berbagai forum.  
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6. Hasil evaluasi harus digunakan pimpinan universitas untuk menetapkan rencana 

tindak lanjut. 

7. Rencana tindak lanjut yang ditetapkan pimpinan universitas dilaksanakan oleh 

pimpinan unit kerja yang bersangkutan.  

 

F. Peningkatan standar mutu Tata Kelola SDM  

1. Peningkatan standar tata kelola SDM diorientasikan untuk meningkatkan kualitas 

pelaksanaan misi, pencapaian tujuan, dan pewujudan visi yang telah ditetapkan. 

2. Standar tata kelola SDM ditingkatkan secara periodik sesuai hasil evaluasi dan 

pengencalian capaian standar sebelumnya. 

3. Peningkatan standar mutu tata kelola SDM dibahas dalam rapat koordinasi 

pimpinan universitas bersama pimpinan unit kerja. 

4. Peningkatan standar mutu tata kelola SDM ditetapkan oleh pimpinan universitas 

melalui penerbitan surat keputusan. 
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3. Melaksanakan tata kelola SDM secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung 

jawab, dan adil untuk menjamin terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan 

terwujudnya visi universitas,  

4. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang 

menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma.  

5. Tata kelola SDM dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang 

dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika 

karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan 

(administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh 

universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur 

internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur 

yang jelas. 

6. Pimpinan Universitas menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu internal, 

input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan 

dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi.  

7. Pimpinan universitas mengarahkan penjaminan mutu internal untuk menjamin 

adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik untuk setiap 

kegiatan, dengan standar dan instrumen yang sahih dan handal.  

 

D. Indikator Ketercapaian Standar Mutu Tata Kelola SDM 

1. Terlaksananya pengelolaan fungsional universitas yang terdiri dari planning, 

organizing, staffing, leading, controlling di setiap unit kerja. 

2. Tersedianya dokumen pedoman, dan prosedur tata kelola SDM di setiap unit kerja.  

3. Terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan terwujudnya visi Universitas. 

4. Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait pengelolaan SDM. 

5. Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi di Universitas. 

6. Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi yang meliputi aturan, etika dosen, 

etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta 

pedoman dan prosedur pelayanan. 

7. Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata kelola SDM 

meliputi input, proses, dan output. 

 

E. Evaluasi/pengendalian standar Mutu Tata Kelola SDM 

1. Standar tata kelola SDM dievaluasi oleh pimpinan universitas secara periodik 

sesuai kebutuhan. 

2. Evaluasi standar tata kelola memperhatikan informasi dari staheholder terkait di 

dalam maupun di luar Universitas.  

3. Evaluasi standar tata kelola SDM meliputi: ketersediaan, ketercukupan, dan 

keberfungsian pedoman tata kelola  pada setiap unit kerja.   

4. Evaluasi standar tata kelola SDM dilakukan secara rutin dan periodik minimal 

setiap akhir tahun akademik oleh pimpinan unit kerja dibawah koordinasi atasan 

langsung pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 

5. Hasil evaluasi harus dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan universitas. 
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1) Telah mencapai batas usia pensiun yaitu 60 (enam puluh) tahun  

2) Atas permintaan sendiri 

3) Penyederhanaan organisasi 

4) Berhalangan tetap, tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus 

selama 1 bulan karena sakit jasmani atau rohani. 

5) Meninggal dunia 

c. Tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila: 

1) Melanggar kode etik dan peraturan disiplin pegawai Universitas 

2) Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sengaja melakukan suatu tindak 

pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara dan/atau diancam 

dengan hukuman yang lebih berat. 

d. Pesangon tenaga kependidikan harus sesuai ketentuan: 

1) Setiap tenaga kependidikan berhak menerima pesangon sesuai dengan 

Pedoman Pemberian Pesangon yang ditetapkan Yayasan. 

2) Setiap tenaga kependidikan berhak menerima penghargaan dari Badan 

Pengelola Dana Kesejahteraan (BPDK). 

3) Setiap pegawai berhak menerima tabungan hari tua, tunjangan Astek dan 

hak-hak lainnya. 

e. Mekanisme Pemberhentian tenaga kependidikan harus dilakukan :  

1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pegawai tetap yayasan 

mencapai batas usia lanjut, pimpinan lembaga wajib memberitahukan kepada 

yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai 

pegawai tetap yayasan. 

3) Berdasarkan pemberitahuan tersebut pegawai tetap yayasan segera 

mengajukan permohonan berhenti karena usia lanjut. 

4) Pegawai tetap yayasan yang telah mencapai batas usia lanjut tetapi tidak 

mengajukan permohonan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai 

pegawai tetap yayasan. 

5) Yang bersangkutan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai peraturan 

Yayasan yang berlaku. 

 

C. Strategi Pencapaian Standar Mutu Tata Kelola SDM 

Pencapaian Standar Mutu SDM dilakukan dengan menerapkan strategi sebagai 

berikut:   

1. Pimpinan Universitas menjalankankan fungsi manajemen yaitu, planning, 

organizing, staffing, leading, dan controlling. 

2. Pimpinan Universitas menjalankan tata kelola SDM perguruan tinggi secara:  

a. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada 

bawahan;  

b. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama;  

c. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan 

memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa;  

d. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder; 
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d. Retensi Tenaga Kependidikan dalam bentu biaya studi lanjut harus sesuai 

ketentuan: 

1) Yayasan dapat memberikan biaya studi lanjut bagi tenaga kependidikan 

tetap yayasan. 

2) Biaya studi lanjut dapat diberikan kepada tenaga kependidikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Memiliki masa kerja minimal 4 (empat) tahun 

b) Jurusan yang dipilih linear dan diperlukan Universitas 

c) Memperoleh persetujuan tertulis Rektor 

d) Umur/usia maksimal 55 tahun 

e) Besarnya biaya studi lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku di 

yayasan. 

 

6. Mekanisme Pengembangan Tenaga Kependidikan  

a. Pengembangan karir tenaga kependidikan: 

1) Semua tenaga kependidikan harus diberi kesempatan melakukan 

pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun informal. 

2) Pengembangan tenaga kependidikan harus meliputi pengembangan profesi 

dan karir 

3) Pengembangan kompetensi dan profesi tenaga kependidikan harus meliputi: 

kompetensi profesi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 

4) Pengembangan karir tenaga kependidikan harus dilakukan melalui: tugas 

belajar, pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan akademik lain, kenaikan 

pangkat, serta promosi jabatan. 

5) Peningkatan karir tenaga kependidikan harus dilakukan dalam bentuk 

pemberian fasilitas. 

b. Promosi tenaga kependidikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan:   

1) Promosi harus diusulkan oleh atasan dari tenaga kependidikan yang 

memiliki prestasi kerja dan potensi/kemampuan untuk pengembangan lebih 

lanjut, memiliki jasa yang dinilai sangat memuaskan, serta ada formasi 

yang dapat diisi olehnya, baik dalam satu maupun lintas unit kerja, 

disampaikan kepada Biro Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya 

menjadi rencana pemberdayaan tenaga kependidikan.  

2) Persetujuan promosi tenaga kependidikan harus diusulkan oleh Rektor 

kepada Yayasan untuk mendapatkan penetapan. 

c. Pengembangan tenaga kependidikan harus dilakukan berdasarkan: 

1) Keputusan Rektor  

2) Hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan 

3) Kebutuhan masing-masing unit kerja. 

 

7. Sistem Pemberhentian Tenaga Kependidikan  

a. Sistem pemberhentian tenaga kependidikan harus dilakukan dengan mengacu 

pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas. 

b. Tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat apabila: 
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4. Penempatan Tenaga Kependidikan 

a. Setiap tenaga kependidikan yang telah diterima berdasarkan hasil seleksi harus 

ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing unit kerja 

yang mengusulkan dengan memperhatikan spesifikasi kompetensi dan bidang 

keahlian dosen dan tenaga kependidikan. 

b. Penempatan tenaga kependidikan harus dilakukan melalui Surat Keputusan 

Rektor Univet Bantara Sukoharjo. 

c. Penempatan tenaga kependidikan harus dilakukan melalui Surat Keputusan 

YPPP. 

d. Penempatan tenaga kependidikan pada unit kerja tertentu harus bersifat relatif 

tetap. 

e. Penempatan tenaga kependidikan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Rektor atas 

usulan pimpinan unit kerja yang bersangkutan atau permintaan pimpinan unit 

kerja lain. 

f. Rektor dapat mengubah penempatan (mutasi) tenaga kependidikan setelah 

mempertimbangkan urgensi dan bidang keahlian tenaga kependidikan yang 

bersangkutan. 

g. Perubahan penempatan dosen harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor. 

h. Penempatan tenaga kependidikan harus dilaksanakan melalui tahapan: 

1) Didasarkan atas tindak lanjut dari hasil rekruitmen. 

2) Didasarkan atas kebutuhan masing-masing bagian unit kerja (Program Studi, 

Fakultas, dan unit-unit kerja). 

3) Didasarkan atas keputusan Rektor. 

4) Penempatan tenaga kependidikan dilakukan melalui pemberian Surat 

Keputusan Rektor. 

 

5. Retensi Tenaga Kependidikan 

a. Retensi tenaga kependidikan dapat berupa: 

1) Pengembangan karir, meliputi: tugas belajar, pelatihan, seminar dan 

kegiatan akademik lainnya. 

2) Kenaikan pangkat dan promosi jabatan 

3) Pemberian insentif berupa: pemberian penghargaan, bantuan biaya studi, 

studi banding ke luar negeri 

b. Retensi Tenaga Kependidikan dalam bentuk Pembinaan karir harus dilakukan 

sesuai ketentuan: 

1) Pembinaan karir tenaga kependidikan dapat melalui kepangkatan dan studi 

lanjut 

2) Pembinaan kepangkatan sesuai peraturan yang berlaku. 

3) Studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi merupakan pembinaan 

akademik. 

c. Retensi Tenaga Kependidikan dalam bentuk Kenaikan pangkat/Golongan harus 

disesuaikan dengan pendidikan yang telah dicapainya: 
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3. Pengangkatan Tenaga Kependidikan 

a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi harus diangkat sebagai calon tenaga 

kependidikan tetap atau tidak tetap. 

b. Calon tenaga kependidikan tetap atau tidak tetap yang dinyatakan lulus seleksi, 

sebelum dinyatakan diterima sebagai tenaga kependidikan harus 

menandatangani surat perjanjian kerja setelah surat-surat keterangan yang 

diajukan oleh pelamar diperiksa kebenarannya dengan cara menyerahkan atau 

menunjukkan aslinya. 

c. Tenaga kependidikan tidak tetap (kontrak) harus diangkat oleh YPPP dengan 

Surat Perjanjian Kerja untuk jangka waktu satu (1) tahun dan dapat diperpanjang 

pada tahun berikutnya sesuai kebutuhan dan evaluasi kinerja yang bersangkutan. 

d. Apabila masa kerja tenaga kependidikan tidak tetap (kontrak) tidak akan 

diperpanjang maka YPPP harus memberitahukan hal tersebut paling lambat tiga 

(3) bulan sebelum kontrak kerja berakhir. 

e. Tenaga kependidikan tetap atau tidak tetap yang telah diangkat oleh YPPP, 

harus ditempatkan pada unit kerja sesuai kebutuhan, dan diberikan penugasan 

sesuai bidang keahlian dan pengalaman yang dimiliki yang bersagkutan.  

f. Pembinaan dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus dilakukan oleh 

pimpinan unit kerja yang bersangkutan, sejak tenaga kependidikan 

melaksanakan penugasannya. 

g. Universitas tidak berwenang mengangkat tenaga kependidikan tetap/tidak tetap 

tanpa persetujuan Yayasan. 

h. Setiap calon tenaga kependidikan sebelum diangkat sebagai tenaga kependidikan 

tetap, harus diangkat sebagai tenaga kependidikan dalam masa percobaan paling 

lama 2 (dua) tahun yang diberitahukan secara tertulis kepada tenaga 

kependidikan yang bersangkutan. 

i. Penilaian tertulis selama masa percobaan harus dilakukan oleh atasan langsung 

dan hasil penilaian diserahkan kepada Kepala Biro Administrasi Umum & 

Keuangan. 

j. Selama masa percobaan YPPP dapat memutuskan hubungan kerja dengan 

tenaga kependidikan.  

k. Pemutusan hubungan kerja harus diberitahukan kepada yang bersangkutan 

sekurang-kurangnya satu (1) minggu sebelum berakhirnya masa percobaan. 

l. Tenaga kependidikan yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa 

percobaan tidak diberikan uang pesangon oleh Universitas/YPPPP kecuali upah 

yang belum dibayarkan sesuai dengan bulan berjalan. 

m. Tenaga kependidikan yang telah melalui masa percobaan dapat diangkat 

menjadi tenaga kependidikan tetap apabila mencapai hasil penilaian yang 

memuaskan atas pencapaian kinerja yang dipersyaratkan serta mengacu pada 

tingkat kebutuhan institusi. 
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3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat 

dari dokter pemerintah. 

4) Memiliki kompetensi sebagai tenaga kependidikan (tenaga administrasi, 

tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium atau teknisi, programer, operator) 

dan staf pendukung lainnya. 

5) Diutamakan yang sudah memiliki pengalaman sebagai tenaga kependidikan 

dibidangnya minimal 1 (satu) tahun. 

6) Tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan secara tidak 

terhormat dari pekerjaan. 

f. Mekanisme Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan harus memenuhi 

persyaratan: 

1) Pelamar mengajukan berkas lamaran ke pimpinan Universitas. 

2) Seluruh berkas pelamar diterima dan diadministrasikan oleh Bagian 

Kepegawaian untuk selanjutnya didistribusikan kepada tim seleksi 

selambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal seleksi. 

3) Pelamar yang lolos seleksi administrasi selanjutnya dipanggil untuk 

mengikuti tes tertulis, tes psikologi, tes wawancara dan tes praktek bidang 

kompetensi. 

g. Seleksi calon tenaga kependidikan harus dilaksanakan dengan berpedoman 

pada beberapa kriteria penilaian, yaitu: 

1) Memiliki keterampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga 

kepustakaan. 

2) Memiliki keterampilan dalam mengelola laboratorium sesuai spesifikasi 

laboratorium. 

3) Memiliki keterampilan di bidang komputer bagi tenaga administrasi. 

4) Menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi programer dan 

operator. 

5) Diutamakan mempunyai kemampuan berbahasa Inggris. 

6) Hasil seluruh unsur seleksi rata-rata pada kategori “baik” dari 5 (lima) 

kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang). 

7) Materi seleksi meliputi tes psikologi dan wawancara.  

8) Pelamar yang tidak mengikuti tahapan seleksi sesuai undangan dinyatakan 

mengundurkan diri. 

9) Wawancara meliputi: 

a) Penggalian kompetensi dan/atau keterampilan, integritas, dan 

kepribadian calon tenaga kependidikan. 

b) Klarifikasi status calon tenaga kependidikan yang mencakup: 

(1) Status kepegawaian 

(2) Hak dan kewajiban 

10) Penetapan dan pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara menjadi dasar 

penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai calon tenaga 

kependidikan. 
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4.   Sasaran 

Sasaran pendidikan di Universitas Veteran Bantara Sukoharjo adalah 

sebagai berikut: 

a. Sejalan dengan misi pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan yang 

bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak 

dan integritas yang tinggi dan memiliki nilai kejuangan Universitas 

Veteran Bantara Sukoharjo menyelenggarakan pendidikan  dan 

pengajaran secara efektif  dan efisien, agar mampu menghasilkan lulusan 

yang berkualitas dan berdaya saing yang dilandasi oleh nilai-nilai 

kejuangan, dan memiliki kompetensi tinggi yang diakui secara nasional 

maupun internasional. 

b. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi kedua, 

Universitas Veteran BantaraSukoharjo menyelenggarakan penelitian 

untuk menghasilkan berbagai inovasi dalam bidang IPTEKS, pendidikan 

dan pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan. 

c. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi ketiga, 

Universitas Veteran Bantara  Sukoharjo  menyelenggarakan pengabdian  

kepada masyarakat untuk mengimplementasikan hasil penelitian yang 

inovatif dalam bidang IPTEKS kepada masyarakat sesuai dengan nilai-

nilai kejuangan. 

d. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi yang keempat, 

Universitas Veteran Bantara Sukoharjo menyelenggarakan kerjasama 

dengan pemerintah, maupun masyarakat luas, serta kerjasama dengan 

berbagai perguruan tinggi, serta instansi lain yang terkait demi 

mensukseskan pendidikan di Indonesia.  
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11. Seleksi adalah pengujian terhadap kemampuan profesional seseorang sebagai dasar 

penetapan seseorang menjadi pegawai tetap atau dosen tetap yayasan. 

12. Rekruitmen adalah proses perekrutan dosen atau tenaga kependidikan baru guna 

memenuhi kebutuhan formasi di lingkungan Universitas 

13. Penempatan adalah merupakan tindak lanjut dari hasil rekrutmen yang berdasarkan 

kompetensi personal hasil mapping, kualifikasi pendidikan, hasil wawancara yang 

dibutuhkan pada formasi dosen dan tenaga kependidikan. 

14. Pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dosen 

dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu layanan akademik di 

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. 

15. Retensi merupakan upaya Universitas untuk mempertahankan loyalitas dan 

komitmen dosen dan tenaga kependidikan. 

16. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja dosen dan tenaga kependidikan. 

 

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVET BANTARA 

1. Visi 

Menjadi Universitas yang Unggul, Berkarakter, Mandiri dan Memiliki Nilai 

Kejuangan. 

 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan; 

b. Menjalankan penelitian untuk mengembangkan ipteks dan sosbud; 

c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ipteks dan sosbud; 

d. menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan  

 

3. Tujuan 

a. Menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai 

kejuangan; 

b. Menghasilkan karya penelitian yang berguna untuk pengembangan ipteks dan 

sosbud; 

c. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,sosial dan budaya; 

d. Menjadi mitra unggulan dalam kerja sama dengan berbagai pihak dalam 

pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta 

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik; 
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PEDOMAN PENGELOLAAN SDM 

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA 

 

A. BATASAN ISTILAH 

1. Yayasan adalah Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Veteran Sukoharjo 

sebagai Badan Penyelenggara Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, 

yang selanjutnya disingkat YPPP Veteran Sukoharjo atau yayasan. 

2. Universitas adalah Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, yang 

selanjutnya disingkat Univet Bantara Sukoharjo. 

3. Rektor adalah Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 

4. Dosen (dosen) adalah pegawai negeri sipil atau pegawai YPPP Veteran Sukoharjo 

yang ditempatkan dan ditugaskan melalui Surat Keputusan  Yayasan  dalam fungsi 

edukatif dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya. Berdasakan statusnya, dosen 

digolongkan ke dalam kelompok dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen kontrak dan 

dosen tamu. 

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat (Peraturan Kepegawaian No.31/B/SK/YPPP.VET/III/2016, Ps 1 ayat 

8). 

5. Dosen Tetap adalah tenaga fungsional yang ditugasi untuk melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Veteran Bangun Nusantara 

Sukoharjo, baik penuh waktu ataupun untuk waktu yang dijadwalkan sesuai 

perjanjian kerja dan aturan berlaku. 

6. Dosen tetap yayasan adalah Dosen Univet Bantara Sukoharjo yang diangkat oleh 

Yayasan dengan surat keputusan Ketua YPPP Veteran Sukoharjo. 

Dosen tetap yayasan adalah pendidik profesional pada pendidikan tinggi yang 

diangkat Yayasan dengan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan Yayasan. 

7. Dosen tetap DPK adalah dosen PNS yang diperbantukan kepada Univet Bantara 

Sukoharjo yang diangkat oleh pemerintah R.I. (Kemendikbud/Kemenag). 

8. Dosen tidak tetap  dan dosen kontrak adalah pendidik profesional pada pendidikan 

tinggi yang diangkat oleh pimpinan satuan pendidikan tinggi/Rektor di bawah 

naungan Yayasan berdasarkan perjanjian kerja (24/SK/YPPP.Vet/C/V/2001) 

9. Dosen tamu adalah dosen yang diundang oleh Univet Bantara Sukoharjo sesuai 

kebutuhan untuk mengajar selama jangka waktu tertentu. 

10. Tenaga kependidikan adalah pegawai YPPP Veteran Sukoharjo yang ditempatkan 

di lingkungan Universitas dalam fungsi untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi 

serta pranata teknik informasi. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Pedoman Pengelolaan SDM Universitas 

Veteran Bangun Nusantara ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pedoman ini berisi 

ketentuan tentang Sistem Seleksi, Rekruitmen, Penempatan, Pengembangan, Retensi dan 

Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan 

untuk menyediakan petunjuk arah kepada pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan dalam 

melaksanakan tugas pokok fungsi masing-masing.  

Pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan kepastian standar bagi 

pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas dan pengelolaan 

SDM mulai dari perencanaan, rekruitmen hingga purna tugas serta meningkatkan 

pelayanan di lingkungan Univet Bantara. Selain itu melalui pedoman ini diharapkan 

seluruh pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan juga dapat memperoleh gambaran 

tentang bagaimana pengembangan SDM dilakukan sehingga semua pihak terkait dapat 

mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan hal tersebut dengan jelas. 

Penyusunan pedoman ini diselesaikan melalui kerjasama dan dukungan berbagai 

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan 

kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam 

penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak terkait dan 

bagi pengembangan pelayanan pendidikan di lingkungan Univet Bantara. 

 

Sukoharjo,      September 2017 

Rektor, 

 

 

Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid W.M., M.P. 

NIP. 196412241994041132 
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