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RINGKASAN 

 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan program tata kelola 

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang efektif, efisien, akuntabel dan produktif. 

Pascasarjana UNJ mengalami perubahan yang drastis pasca pergantian struktur 

pergantian kepemimpinan di tingat universitas dan di pascasarjana sendiri. Berbagai 

temuan yang terindikasi mismanagement menyebabkan pascasarjana mendapatkan 

penilaian negatif dari berbagai pihak.  

 Program pengembangan sistem tata kelola yang akan dikembangkan melalui 

prosedur continous improvement dalam bentuk penelitian tindakan (Partisipatory action 

research). Dalam hal ini program akan dikembangkan melalui proses evaluasi atas 

program yang sudah berjalan. Berdasarkan evaluasi diajukan sebuah model sistem 

manajemen. Sistem baru yang akan dikembangkan menerapkan sistem elektronik tata 

kelola PPs (E-Tol PPs) di masa mendatang. Sehingga diharapkan akan tercapai perubahan 

yang signifikan dalam pengelolaan yang dijalankan.  

 Pada tahun pertama, penelitian akan ditujukan untuk mengevaluasi program 

revitalisasi yang terkait dengan pengelolaan SDM yang sudah dijalankan mulai bulan 

Oktober 2017 sampai dengan September 2018. Kegiatan pengelolaan SDM yang sudah 

dijalankan adalah asessmen psikologis para pegawai, restrukturisasi organisasi  dan 

pelatihan capacity building. Program yang berjalan akan dievaluasi dengan mengukur 

kinerja. Dalam penelitian factor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja adalah 

kebahagiaan (happiness). Pada akhirnya kualitas kinerja akan berdampak pada kepuasan 

pelanggan dari pascasarjana, yaitu mahasiswa dan stakeholder lainnya.    

 

Kata kunci: Revitalisasi pascasarjana, pengelolaan SDM, kinerja pegawai. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kerangka meningkatkan kualitas tata kelola pascasarjana universitas 

Negeri Jakarta, secara legal kita dapat merujuk Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2012 Tentang Pendidikan Tinggi lembaga pendidikan memiliki fungsi: mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan fungsi yang demikian luhur dan 

cakupan yang demikian luas diperlukan sebuah lembaga yang terkelola dengan baik, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi tersebut dengan baik. Dalam rangka memastikan 

pengelolaan lembaga Pendidikan tinggi berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip 

yang harus dipenuhi dalam pengelolaan Pendidikan tinggi antara lain adanya 

pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan 

dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.  

Sebagai sebuah lembaga publik perguruan tinggi harus memenuhi prinsip 

akuntabilitas.  Pasal 78 dari UU di atas menjelaskan mengenai bentuk akuntabilitas 

meliputi akademik dan non akademik yang ketentuannya dijelaskan dalam UU ini. 

Pendidikan tinggi merupakan lembaga pelayanan, bentuk pelayanan yang diberikan 

adalah advis, perkuliahan, bimbingan dan penilaianan yang diberikan kepada mahasiswa, 

orang tua dan stake holder untuk itu sangat penting memenuhi kebutuhan dan keiningan 

pelanggan (Salis, 2002) 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu universitas negeri yang 

memiliki tugas untuk melaksanakan Pendidikan bagi calon intelektual memiliki 

kaharusan untuk memenuhi prinsip pengelolaan yang baik dan efektif.  Selama bertahun-

tahun UNJ dikenal sebagai salah satu universitas terkemuka dalam mendidik calon 

pendidik (sebagai salah satu LPTK). Namun berbagai permasalahan muncul terkait 

dengan permasalahan akademik berupa munculnya issue plagiat. Issue ini ternyata 

merupakan ujung dari fenomena gunung es (iceberg phenomen) dari permasalahan yang 

lebih besar yang di bawahnya. Berbagai permasalahan tersebut adalah  
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1. Data mahasiswa yang tidak jelas, ditemukan banyak mahasiswa yang tidak 

memiliki kejelasan status, seperti keaktifan,  

2. Sistem keuangan yang tidak transparan dan akuntabel,  Cashflow yang tidak jelas 

pencatatannya, Pembiayaan yang tidak memiliki dasar anggaran yang jelas 

3. Pelayanan terhadap mahasiswa yang tidak baik, mahasiswa mengeluhkan 

mengenai pelayanan yang kurang ramah, Informasi yang tidak jelas dan  

Ketidakjelasan prosedur layanan akademik.  

4. Kondisi tenaga kependidikan, dilihat dari aspek kompetensi, sampai dengan bulan 

November 2017 diperoleh data bahwa Jumlah pegawai 41 orang (17 PNS dan 24 

honorer), dari sisi Pendidikan : SD dua orang , SMP  1 orang , SMA 15 orang , 

D3 3 orang , S-1 17 orang  dan  S-2 tiga orang. Penempatan pegawai tidak 

berdasarkan latar belakang pendidikan yang sesuai bidang keahliannya. 

5. Kondisi tenaga pendidik (dosen), ditemukan adanya Sejumlah dosen ditempatkan 

tidak sesuai dengan linearitas keilmuan/pengalaman, Pembimbingan. Sebagai 

pembimbing, ditemukan dosen tidak memiliki rekam jejak research area, 

Sejumlah dosen membimbing mahasiswa S-2/S-3 lebih dari 10 orang. Sejumlah 

dosen ditempatkan tidak sesuai dengan linearitas keilmuan/pengalaman 

6. Ketidakjelasan atau Ketiadaan SOP, kondisi ini menyebabkan banyak kegiatan 

layanan yang tidak sesuai dengan SOP atau tanpa kejelasan alur kerja.  

7. Perpustakaan, didapatkan adanya kondisi, bahwa koleksi tesis dan disertasi di 

perpustakaan tidak lengkap sesuai dengan jumlah lulusan per semester, Jumlah 

dan variasi koleksi tidak memadai, Sejumlah tesis/disertasi hilang. Demikian juga 

dengan ruangan perpustakaan yang tidak memadai 

8. Layanan Keuangan, ditemukan adanya bagian/divisi lain yang mengelola 

keuangan, pembayaran yang dilakukan secara tunai, Mahasiswa melakukan 

pembayaran tanpa ada kuitansi 

9. Layanan Akademik kemahasiswaan, Informasi tentang PPs terkini tidak tersedia, 

Informasi jadwal sidang sering mendadak dan tidak diketahui oleh mahasiswa  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pelaksananaan kegiatan yang sudah dilaksanakan rumusan masalah 

yang akan diteliti yaitu “ Bagaimana mengembangkan program  tata kelola pascasarjana 

dalam perspektif pengelolaan SDM yang berorientasi pada kinerja ?” 

C. Lingkup penelitian 

Penelitian akan dibatasi pada area pengembangan program Tata Kelola yang 

terkait pada area evaluasi kinerja pegawai sebagai hasil dari : 

1. Pengembangan struktur organisasi dan asessmen psikologis 

2. Pengembangan SDM berupa pelatihan  

3. Pengembangan infrastruktur pelayanan 

4. Kinerja yang ditentukan oleh kebahagiaan pegawai 

D. Tujuan Khusus  

Terdapat dua tujuan khusus pada penelitian ini untuk: 

1. Mengevaluasi program revitalisasi tata kelola pascasarjana dalam lingkup 

pengelolaan SDM yang lebih efektif dan berkinerja tinggi 

2. Mengajukan sebuah model tata kelola SDM yang lebih tepat untuk pascasarjana 

Universitas Negeri Jakarta 

 

E. Urgensi Penelitian 

Pengelolaan institusi perguruan tinggi perlu memperhatikan prinsip-prinsip tata 

kelola modern yang efektif, efisien, akuntabel dan produktif. Meskipun merupakan 

lembaga yang memiliki fungsi birokratis pola kerjanya tidak sama dengan lembaga 

birokrasi pada umumnya, karena personal yang terlibat didalamnya terdiri atas unsur 

administrator dan unsur profesional. Dengan demikian sistem pengelolaannya menganut 

dual management, satu sistem bersifat birokratis, karena menganut system pengelolaan 
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yang mekanistik dan system manajemen yang bersifat organismic karena relasi yang 

terbangun bersifat  kolegial untuk para dosen yang merupakan profesional.  

Pascasarjana UNJ sebelum melakukan perubahan dalam struktur kepemimpinan 

tidak memiliki kejelasan dalam pengelolaan pada dua pendekatan ini. Dari sisi birokrasi 

tidak memiliki kejelasan dalam pengaturan kerja yang terstruktur dengan aturan kerja 

yang jelas, sementara dari sisi relasi kolegial tidak menunjukkan adanya pemerataan 

fungsi dan peran para dosen.  

Salah satu indikator ketidak jelasan ini adalah muncul data yang tidak jelas, seperti 

data mengenai mahasiswa, sistem keuangan, tata kerja yang tidak memiliki aturan, seperti 

SOP dan deskripsi tugas para staf, sistem informasi yang jelas dan terpadu, semua 

berjalan seperti tanpa kepemimpinan.  

Diperlukan sistem yang dapat mengatur semua sistem pengelolaan ini agar lebih 

efektif sehingga pelaksanaan kegiatan di UNJ dilakukan melalui sebuah sistem yang 

terstruktur, sistematis dan terencana dengan baik, terutama dari aspek pengelolaan SDM-

nya, karena merupakan jantung dari tinggi kualitas layanan.       
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tata kelola perguruan tinggi 

Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan salah satu bentuk 

lembaga pelayanan yang pelanggannya adalah masyarakat akademik dan masyarakat 

umum. Setiap lembaga pendidikan memiliki tugas memberikan pelayanan dalam 

kegiatan akademik (Sataøen, 2015). Masyarakat akademik terutama mahasiswa sama 

seperti pelanggan pada umumnya seperti pada lembaga komersial. Universitas negeri 

merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah yang bertugas untuk 

menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dari sisi usia mahasiswa memiliki rentang usia 

dewasa awal, sekitar 18 tahun – 23 (Hurlock, 1993). Sebagai pelanggan mereka 

membutuhkan pelayanan yang baik, oleh karena  itu, Ciancio, (2018) melihat universitas 

layaknya perusahaan komersial. Untuk itu diperlukan pelayanan prima (service of 

excellent)  

Upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen di perguruan tinggi sudah 

dilakukan di Australia (Diezmann, 2018), hasilnya menunjukkan bahwa factor-faktor 

penting yang akan membantu meningkatkan kualitas lembaga pendidikan adalah SDM, 

karena SDM memiliki peran sentral dalam peningkatan kualitas layanan (Roberts, 2018). 

Bradford, Guzmán, & Trujillo (2017) menambahkan beberapa factor penting yang 

berkontribusi kepada keberhasilan layanan di perguruan tinggi, terutama dalam rangka 

untuk mengembangkan standar internasional. Faktor tersebut adalah isomorphism, 

sumber daya (resources), rancangan strategi, sumber daya keuangan dan keinginan unutk 

berkembang.  

Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan lembaga Pendidikan tinggi, 

menurut Sallis (2002) faktor yang penting adalah Professionalisme. Komponen ini akan 

menuntukan arah dari pengelolaan yang memiliki standar yang tinggi. Secara alami SDM 

yang professional akan menjadi penjaga dari standar mutu pengelolaan sebuah lembaga 

Pendidikan tinggi.   
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Karakteristik lembaga Pendidikan tinggi, berbeda dengan lembaga lain, karena 

pelanggan (customer) yang dihadapi berbeda harapan dan tuntutannya (Sallis, 2002) 

mereka tidak hanya perlu mendapatkan keramahan tetapi juga informasi yang lengkap. 

Terutama pelanggan (customer) di pascasarjana memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi 

dan aspirasi yang juga tinggi.  

 Sebagai sebuah bentuk dari organisasi, Institusi Pendidikan tinggi memiliki siklus 

perkembangan, terdapat empat tahapan dalam siklus tersebut, yaitu : pembentukan 

(formation), pertumbuhan (growth), pematangan (maturity) dan kempat pembaruan 

(renewal) dan revitalisasi (Sallis, 2002). Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta 

tampaknya berada pada tahap keempat. Setelah melalui tahapan pematangan, terdapat 

kondisi yang semakin menurun. Terdapat beberapa kasus yang secara akademik maupun 

administrative tidak dikelola dengan baik. Kondisi ini membutuhkan program revitalisasi.  

 Program revitalisasi yang berjalan sudah melalui beberapa tahap, meskipun belum 

diketahui bagaimana hasilnya. Terdapat hal positif yang dimiliki oleh manajemen 

pascsarjana yang baru, yaitu keinginan untuk memperbaiki diri. Meskipun keinginan 

tersebut tidak mudah untuk dilalui, karena ada penghambat untuk mencapai kemajuan 

yang diharapkan. Hambatan tersebut adalah factor kultural.  Seperti yang disampaikan 

Sallis (2002) factor dalam kultur yang akan menghambat kemajuan yang 

berkesinambungan (TQM) adalah kecenderungan conservative dan ketidakmauan untuk 

berubah 

 

B. Prinsip dalam pengelolaan Pendidikan Tinggi     

 Prinsip penyelenggaran Pendidikan Tinggi menurut UU 12, 2012 Pendidikan 

Tinggi yakni a. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi; 

regulator, fasilitator, pengawas. b. Memberikan otonomi kepada perguruan tinggi; c. 

Meningkatkan secara luas partisipasi masyarakat; d. Nirlaba. 

Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya. 

Otonomi akademik merupakan kodrat perguruan tinggi untuk mencari dan 

menyampaikan kebenaran; kebutuhan dasar perguruan tinggi untuk melaksanakan 
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fungsinya. Otonomi non-akademik (pengelolaan) dilakukan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan yakni prinsip good university governance melalui (1) mengatur organisasi & 

mengambil keputusan sendiri; (2) pengelolaan SDM; (3) pengelolaan aset; (4) 

pengelolaan keuangan. 

Karakteristik penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi dapat dilakukan dengan mempertahankan harkat dan martabat Perguruan tinggi 

karena pada Perguruan Tinggi merupakan lembaga ilmiah yang berfungsi sebagai pusat 

budaya, pilar bangsa, dan penggerak perubahan sosial menuju masyarakat demokratis 

maju. 

Perguruan Tinggi menjadi wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, wadah 

pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, pusat pengembangan imu pengetahuan dan 

teknologi, pusat kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan 

kebenaran. Penyelenggara Perguruan tinggi juga harus mengutamakan prinsip-prinsip 

academic governance bukan aspek birokrasi, politik, ataupun hanya efisiensi manajemen. 

Selain itu, Networking antara unsur lebih penting dan bukan merupakan struktur hirarki 

vertikal (power satu unit terhadap yang lain). Peran Senat Akademik (SA) sebagai wakil 

masyarakat akademik baik Perguruan Tinggi maupun Fakultas mempunyai kewenangan 

terbesar 
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BAB III  

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan  

Penelitian ini dalam jangka panjang memiliki tujuan untuk mengembangkan sebuah 

sistem tata kelola pascasarjana yang efektif, efisien, produktif dan akuntabel melalui E 

tata kelola (E-Tol PPS). Pemilihan sistem ini didasarkan kepada hasil evaluasi dari 

kegiatan revitaliasi tata kelola yang sudah dijalankan sebelumnya. Pilihan model 

didasarkan kepada kesesuaian karakteristik pengelola dan karakteristik customer yang 

dilayani, yakni: 

1. Melakukan evaluasi kinerja pegawai setelah dilakukan  restrukturisasi organisasi 

dan penempatan ulang pegawai setelah dilakukan asessmen psikologi  

2. Kinerja pegawai selain dinilai juga dilakukan analisis ekploratif atas factor yang 

turut berpengaruh kepada kinerja   

3. Mengembangkan panduan pengelolaan SDM di Pps sebagai dasar pengelolaan di 

tahap lanjut 

 

B. Manfaaat 

Hasil evaluasi ini akan membantu PPs untuk melakukan upaya perbaikan dalam 

tata kelola SDM, sehingga terjadi continuous improvement. Hasil penelitian ini akan 

memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan dalam tahapan-tahapan yang 

lebih konkret 
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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Participatory action research (PAR). Metode 

penelitian ini melibatkan rangkaian kegiatan dari kaji tindak yang menggunakan berbagai 

data yang dikumpulkan secara dan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar perbaikan 

dengan menggunakan pengetahuan praktis (Gillis & Jackson, 2002, p.264). Untuk 

penelitian institusional tujuan yang diharapkan adalah memperbaiki sebuah kondisi 

dengan didasarkan kepada kondisi riil, dimulai mengevaluasi program revitalisasi yang 

sudah dijalankan untuk kemudian diajukan sebuah model perbaikan. Program perbaikan 

dijalankan sambal dilakukan evaluasi proses untuk memastikan pelaksanaan berjalan 

dengan sesuai tujuan.  

Beberapa keuntungan yang dperoleh dari PAR menurut Watters and Comeu (2010) 

adalah : 

1. Terjadi perubahan social (Social change) 

2. Membangun kesadaran (Awareness) 

3. Peningkatan sumber daya (improving resources) 

4. Kebijakan dan pengembangan program (Policy and program development) 

 

Tahapan dalam Participatory action reseach terdiri dari 

1. Observasi (Observation)  kondisi awal 

Dalam hal ini dilakukan pengumpulan data awal mengenai kondisi 

2. Perencanaan (Planning) 

Melakukan perencanaan program intervensi untuk memperbaiki kondisi di atas 

3. Memonitor (Monitoring) 

Melakukan monitoring atas kegiatan dalam program intervensi yang dilakukan 

4. Refleksi (Reflection) 
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Melakukan evaluasi atas keberhasilan program yang sudah yang sudah dijalankan 

untuk memastikan apakah program akan dilanjutkan atau perlu ada perbaikan agar 

mencapai hasil yang diharapkan.  

 

 

Gambar 4.1. Tahapan pelaksanaan PAR 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Universitas Negeri Jakarta, dilaksanakan mulai Mei 

2018 sampai dengan Oktober 2018. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini bervariasi sesuai dengan tujuan data yang diperoleh 

1. Dokumen-dokumen yang sudah disusun, seperti SOP yang sudah disusun 

2. Pegawai administrasi Pascasarjana UNJ, yang berjumlah 44 orang 

 

D. Teknik pengumpulan data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian evaluasi ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan, 

beberapa Teknik dan instrument pengumpul data adalah 
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1. Studi dokumentasi untuk melihat dokumen yang sudah dibangun 

2. Angket untuk mengukur factor-faktor yang mendukung kinerja pegawai, yaitu 

inspirasi kerja, hubungan kerja, kepemimpinan, kualitas hidup, kebahagiaan dan 

kinerja.  

 

 

 

Tahun  

ke-1 

 

Tahun 

Ke-2 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Alur Pelaksanaan penelitian 

  

Kondisi awal 

Perencanaan 
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Evaluasi  
Program 
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system baru 

Evaluasi  

Observasi 
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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Kondisi awal 

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, pasca mengalami pergantian pengelola 

berupaya untuk memperbaiki berbagai kondisi yang terjadi. Salah satu aspek yang 

penting untuk diperbaiki adalah dalam tata kelola. Beberapa temuan pada masa sebelum 

revitalisasi adalah  

a. Pelayanan terhadap mahasiswa yang tidak baik, mahasiswa mengeluhkan 

mengenai pelayanan yang kurang ramah, Informasi yang tidak jelas dan 

Ketidakjelasan prosedur layanan akademik.  

b. Kondisi tenaga kependidikan, dilihat dari aspek kompetensi, sampai dengan bulan 

November 2017 diperoleh data bahwa Jumlah pegawai 41 orang (17 PNS dan 24 

honorer), dari sisi Pendidikan: SD dua orang, SMP  1 orang, SMA 15 orang, D3= 

3 orang, S-1= 17 orang dan S-2 tiga orang. Penempatan pegawai tidak 

berdasarkan latar belakang pendidikan yang sesuai bidang keahliannya. 

c. Ketidakjelasan atau Ketiadaan SOP, kondisi ini menyebabkan banyak kegiatan 

layanan yang tidak sesuai dengan SOP atau tanpa kejelasan alur kerja.  

d. Perpustakaan, tidak memiliki koleksi tesis dan disertasi yang lengkap sesuai 

dengan jumlah lulusan per semester, Jumlah dan variasi koleksi tidak memadai, 

Sejumlah tesis/disertasi hilang. Demikian juga dengan ruangan perpustakaan yang 

tidak memadai 

e. Layanan Akademik kemahasiswaan, Informasi tentang PPs terkini tidak tersedia, 

Informasi jadwal sidang sering mendadak dan tidak diketahui oleh mahasiswa  
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2. Program revitalisasi Tata Kelola dan Pengembangan 

Pelaksanaan revitalisasi pascasarjana Universitas Negeri Jakarta telah membantuk 

tim revitalisasi yang terdiri dari struktur pengelola Pascasarjana dan perwakilan dosen 

dari fakultas-fakultas yang ada di Universitas Negeri Jakarta.   

  

Gambar 5.1. Pembagian kelompok kerja dan wilayah kerja tim revitalisasi PPs 

Universitas Negeri Jakarta 

  

Secara umum program revitalisasi yang akan dilaksanakan memiliki alur dan 

program kerja sebagai berikut  
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Gambar 5.2. Program Revitalisasi Pascasarjana UNJ 

 

Salah satu kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk adalah Pokja tata kelola dan 

pengembangan. Anggotanya terdiri dari tim dosen dari berbagai fakultas dan pengelola 

PPs yang terdiri dari Wadir 2 serta para koorprodi yang ada di PPs.  

Berdasarkan raker yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2018, telah disepakati 

rencana kerja Pokja Tata Kelola dan pengembangan.  Program ini memuat 3 Rencana 

kerja, yang meliputi  

a. Penataan kerja 

b. Peningkatan kemampuan SDM 

c. Infrastruktur 

Hasil dari perencanaan ini diharapkan akan menghasilkan beberapa luaran, yang terdiri 

dari:   

a. Dokumen struktur organisasi beserta tupoksi setiap unit yang ada dalam struktur 

organisasi 

b. Pelatihan SDM sesuai dengan bidang dan kompetensi serta softskill secara 

terprogram 

c. Sistem Informasi Korespondensi (persuratan) 

d. Perpustakaan 
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e. Kantin 

 

Lebih jelas dapat dilihat pada rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 5.1. Rencana kegiatan Pokja Tata Kelola dan pengembangan 

No Rincian kegiatan  Luaran 

1 Penataan Tata Kelola Dokumen struktur organisasi beserta tupoksi 

setiap unit yang ada dalam struktur organisasi 

2 Peningkatan kemampuan SDM Pelatihan SDM sesuai dengan bidang dan 

kompetensi serta softskill secara terprogram 

3 Infrastruktur Terdapat Perpustakaan 

Kantin 

 

 

a. Penataan kerja  

Penataan tata kelola PPs yang sudah dilaksanakan adalah penyusunan struktur 

organisasi yang baru, terutama untuk Tata Usaha yang merupakan pelaksana pelayanan 

teknis kepada mahasiswa. Berdasarkan analisis atas kondisi yang sudah berjalan dengan 

didasarkan kepada kinerja personal dan tim yang ada di Pascasarjana yang telah 

berlangsung dilakukan penyusunan ulang struktur (restrukturisasi) Tata Usaha 

Pascasarjana yang hasilnya adalah sebagai berikut :   
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Gambar 5.3. Struktur baru organisasi TU Pascasarjana UNJ 

 

Struktur organisasi yang selanjutnya akan dilengkapi dengan personil. 

Pemilihannya dilakukan dengan melalui proses seleksi dalam bentuk asessmen 

psikologis. Pelaksanaan asessmen dilakukan oleh Tim Asessor psikologi dari UPT 

layanan Bimbingan dan Konseling (ULBK) Universitas Negeri Jakarta dilaksanakan pada 

tanggal 24 Februari 2018.  Aspek yang dinilai dalam asessmen psikologis adalah 

kemampuan berpikir, kemampuan kerja dan kepribadian. 

Asessmen psikologis melibatkan 55 personil yang ada di Tata Usaha PPs UNJ. 

Hasil Asessmen ini menjadi dasar bagi penempatan (placement), mutasi dan promosi.  

Ada tiga kategori dari hasil asessmen psikologis, yaitu: 

1) sangat potensial berarti memiliki potensi yang sangat baik untuk dapat 

bekerja dan direkomendasikan untuk dipertahankan di TU PPs,  

2) Cukup potensial, yang berarti cukup memiliki potensi untuk bekerja dengan 

baik dan dipertimbangkan untuk tetap berada dalam struktur TU PPs.  

3) kurang potensial yang berarti potensinya untuk bekerja kurang dapat 

diharapkan dan rekomendasinya adalah untuk dirotasi atau mutase ke fakultas 

lain di UNJ atau tidak dilanjutkan kontrak kerjanya (bagi non PNS).  

Kesimpulan dari asessmen psikologi adalah sebagai berikut:  
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Tabel 5.2. Kesimpulan hasil asesmen psikologi personil TU PPs UNJ 

No Kesimpulan hasil asessmen Jumlah 

1 Sangat potensial 6 

2 Cukup potensial 22 

3 Kurang potensial 27 

 Jumlah 55 

 

b. Peningkatan kemampuan SDM tenaga Kependidikan  

Program yang dikembangkan dalam rangka peningkatan kemampuan SDM adalah  

1) Pelatihan Service Excellent  

Kegiatan akan dirancangkan dalam 3 tahapan kegiatan, yang tediri dari 

Pelatihan membangun komunikasi dan soliditas antar para pegawai, kegiatan 

dilaksanakan dalam bentuk outbound di Jambu luwuk. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam 3 hari. Variasi kegiatan dalam bentuk indoor dan outdoor 

activity. 

2) Pelatihan keterampilan berkomunikasi  

Merupakan in house training yang dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama 

program pelatihan yang dilakukan adalah berlatih vocal dengan tujuan agar 

informasi yang dikomunikasikan dapat disampaikan dengan jelas. Hari kedua 

public speaking, melatih setiap personil agar dapat menyampaikan informasi 

kepada setiap orang dengan jelas dan tenang, tanpa nervous. 

 

c. Pengembangan infrastruktur pelayanan     

Program yang dilakukan dalam bagian ini adalah  

1) Membangun front office untuk membantu pelayanan informasi dan pelayanan 

akademik bagi mahasiswa. Pada periode sebelumnya pelayanan informasi 

dan akademik tidak dilakukan pada tempat khusus. Mahasiwa tidak 

mengetahui tempat untuk mendapatkan layanan informasi yang terkait 

dengan kegiatan akademik maupun administrasi.  
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Gambar 5.4. Front office layanan akademik PPs UNJ 

 

Pelayanan yang diberikan melalui pelayanan akademik adalah:  

• Registrasi Mahasiswa 

• Layanan KRS/KHS (Informasi penggunaan anjungan) 

• Pendaftaran Yudisium dan Wisuda 

• Layanan dan informasi beasiswa 

• Layanan urusan perkuliahan 

• Layanan surat 

2) Pembangunan perpustakaan  

Program pengembangan perpustakaan sampai dengan saat ini belum berjalan 

sesuai dengan rencana.  

 

3. Evaluasi  

Untuk memastikan semua program yang dikembangkan berjalan baik, maka 

dikembangkan kegiatan evaluasi. Terdapat dua arah evaluasi yang akan dilakukan, 

pertama evaluasi terhadap pegawai sebagai pihak yang mendapatkan beberapa intervensi, 
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berupa penempatan ulang, dan pelatihan, kedua evaluasi diarahkan kepada penerima 

layanan, yaitu mahasiswa.  

Evaluasi program dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan 

a. Pelaksanaan program Tata kelola 

Seperti diketahui bahwa program tata kelola dalam bidang pengembangan 

struktur baru TU PPs sebagai pelakasana teknis pelayanan kepada mahasiswa. 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah struktur yang baru lebih responsif 

terhadap kebutuhan organisasi, dalam hal ini mampu mendukung program yang 

dijalankan oleh Pascasarjana UNJ sehingga program yang ada dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien. Indikator dari keberhasilan dari struktur baru tersebut 

adalah: 

- Pengaturan kerja berjalan dengan efektif 

- Hubungan antar bagian sangat baik dan saling mendukung     

- Informasi dari satu bagian tersampaikan ke bagian yang lain 

- Terjadi saling pemahaman antar bagian 

b. Program revitalisasi SDM 

Indikator dari keberhasilan revitalisasi SDM dapat diketahui dari beberapa aspek 

1) Apakah hasil assessmen memberikan rekomendasi bagi penempatan personil 

memenuhi prinsip the right person on the right job, sehingga didapatkan orang 

yang memiliki kesesuaian antara potensi diri dengan tugas-tugasnya. Prinsip ini 

dapat dilihat dari 

- Kinerja personal dan organisasional yang makin membaik 

- Makin berkurangnya keluhan yang disampaikan oleh pegawai 

- Makin rendahnya tingkat kemangkiran para pegawai 

- Meningkatnya kepuasan pelanggan (mahasiswa dan dosen/pegawai bagian 

lain)   

2) Apakah hasil pelatihan memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja, hal ini 

dapat dilihat dari indicator sebagai berikut: 

- Informasi yang disampaikan jelas dan makin berkurang mispersepsi antar 

para pegawai dan antar bagian 

- Meningkatkanya kesalingpahaman antar pegawai dalam pelaksanaan kerja 
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- Menurunnya konflik antar pegawai sebagai akibat kesalahan tafsir atas 

informasi 

  

c. Program pengembangan infrastruktur pelayanan 

Indikator dari keberhasilan program ini adalah 

1) Kemudahan mahasiswa untuk memperoleh pelayanan 

2) Kecepatan pelayanan 

3) Ketepatan informasi yang diberikan 

4) Konsistensi prosedural  

Kinerja organisasional 

Kinerja secara kelembagaan merupakan capaian dari pekerjaan kolektif yang 

melibatkan banyak pihak, beberapa indicator yang sudah ditunjukan sebagai bentuk dari 

pencapaian pascasarjana adalah 

1. Kejelasan data mengenai jumlah mahasiswa yang riil, menyangkut jumlah 

mahasiswa yang aktif, DO dan calon DO 

2. Jumlah lulusan  

3. Jumlah publikasi 

Kinerja organisasional dikaji secara khusus oleh bagian data dan tim Wakil direktur 

bidang akademik. 

  

4. Hasil evaluasi kinerja pegawai  

Evaluasi terhadap pegawai dilakukan dengan menilai kinerja. Namun sebelum 

menilai kinerja dilakukan analisis terhadap berbagai variable yang berkontribusi bagi 

kinerja. Salah satu tema yang berkembang terkait dengan kinerja adalah kebahagiaan 

kerja (work happiness). kebahagiaan dalam kerja (happiness at work) akan menghasilkan 

perilaku kerja yang positif dan ini akan mendorong kepada efisiensi dan pencapaian 

tujuan organisasi (Chaiprasit & Santidhirakul, 2011 ;Wesarat, Sharif & Majid, 2014). 

Kebahagiaan dalam kerja adalah situasi dimana para pegawai merasakan kesenangan 

dalam bekerja dan memiliki perasaan seolah-olah tidak sedang kerja, hal ini 

meningkatkan efisiensi dan dapat mencapai target yang diharapkan, baik level individu 

maupun organisasi (maenapothi in Chaiprasit & Santidhirakul (2011), Pegawai yang 
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merasa bahagia akan lebih produktif dibandingkan dengan mereka yang tidak bahagia, 

mereka lebih senang membantu teman kerja dan melayani pelanggan serta memiliki 

kinerja yang lebih baik, memiliki kemampuan untuk mengerjakan lebih banyak tugas dan 

memiliki loyalitas yang lebih tinggi  terhadap lembaganya Januwarsono (2015). 

Dibanding dengan pegawai yang tidak bahagia, mereka tidak memiliki perhatian yang 

mendalam terhadap tugas-tugasnya (Wesarat, Sharif & Majid, 2014). Merujuk kepada 

Maenapothi (Chaiprasit & Santidhirakul (2011) factor-faktor yang menentukan 

kabahagiaan kerja adalah inspirasi kerja, hubungan kerja, kepemimpinan, dan kualitas 

kehidupan kerja. Dengan demikian dapat digambarkan konstalasi penelitian mengenai 

factor-faktor yang menentukan kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5. Model happiness dan kinerja 

 

Inspirasi kerja 

Inspirasi kerja menggambarkan kepuasan karyawan terhadap pekerjaan 

yang dilakukannya dan perasaan mampu untuk mencapai target kerja yang 

ditetapkan, beberapa indicator yang diukur  

X1 Inspirasi Pekerjaan 

X2 Hubungan kerja 

X4 Kualitas kehidupan 

kerja 

X3 kepimpinanan 

Y Kebahagiaan 

dalam bekerja 

Kinerja 
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1. Kejelasan arah penugasan  

2. Sistematika Pekerjaan  

3. Kebebasan menentukan prioritas pekerjaan  

4. Tugas sebagai tantangan 

5. Peluang untuk promosi 

6. Tuntutan tanggung jawab yang tinggi 

7. Kebebasan mengatur penyelesaian  

8. Pekerjaan saat ini menarik, beragam, dan menantang 

9. Kemampuan mengendalikan tugas  

10. Kesesuaian tugas dengan kemampuan  

11. Pemahaman akan pentingnya pekerjaan  

 

Hubungan kerja 

Interaksi antar pegawai di lingkungan kerja, keterikatan dengan kelompok 

dan penerimaan antar anggota kelompok, indicator yang digunakan untuk 

mengukur hubungan kerja adalah 

1. Mendapatkan perhatian dari rekan kerja 

2. Keberadaan dianggap penting oleh rekan kerja 

3. Memiliki hubungan yang baik dan menyenangkan  

4. Mendapatkan saran ketikamenghadapi masalah 

 

Kepemimpinan 

Cara bagaimana pimpinan mengembangkan dan meningkatkan kebahagiaan 

pegawai ketika mereka bekerja dengan memotivasi, membangun kesadaran dan 

dedikasi anggotanya 

1. Perlakuan adil  

2. Menciptakan dan mengembangkan tim kerja 

3. Memberikan pemahaman yang sama pada semua pegawai 

4. Mengkomunikasikan visi dan misi Lembaga 

5. Berkomunikasi 2 arah dengan pegawai  
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6. Memotivasi pegawai agar bekerja secara efisien 

7. Mengapresiasi keinginan dan ide kreatif pegawai  

8. Mendorong potensi pegawai karyawan  

9. Berdedikasi terhadap pegawai dan lembaga 

10. Penentu kenaikan pangkat dan jabatan pegawai 

11. Memperhatikan prestasi pegawai 

 

Kualitas hidup kerja 

Meliputi 3 komponen yang saling berhubungan, yaitu lingkungan kerja, 

partisipasi pegawai dan humanisasi dalam kerja. Keseimbangan antar ketiganya 

akan menghasilkan kepuasan kolektif yang membuat mereka menghasilkan 

efisiensi yang tinggi  

1. Lingkungan kerja yang baik dan aman bagi kesehatan fisik dan mental 

2. Adanya kesimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerja 

3. Adanya fleksibilitas waktu untuk urusan pribadi dan pekerjaan 

Kebahagiaan 

 Perasaan nyaman dan senang ketika bekerja, indicator kebahagiaan kerja 

adalah: 

1. Merasa nyaman saat di kantor  

2. Saya merasa bahwa pekerjaan saya menyenangkan 

3. Merasa puas dan menikmati pekerjaan 

4. Saya merasa antusias untuk bekerja Kinerja 

Pengukuran kinerja  

menggunakan instrument penilaian kinerja yang dengan indicator sebagai berikut: 

1. Pengetahuan kerja (Job Knowledge)  

2. Kualitas kerja (Quality of Work)  

3. Kuantitas kerja (Quantity of Work) 

4. Kemampuan untuk menyelesaikan tugas (Ability to Get Things Done) 

5. Perencanaan (Planning/Organizings)  

6. Kepatuhan terhadap aturan/prosedur (Compliance with City Rules/Procedures) 
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7. Perhatian terhadap tugas (Attention to Duty)  

8. Keragaman tugas (Versatility) 

9. Kebutuhan akan pengawasan (Supervision Required) 

10. Sikap terhadap pelanggan (Attitude Toward Public)  

11. Kepemimpinan (Leadership\Motivating Others)  

12. Apearance  

13. Kehadiran (Attendance\Punctuality) 

14. Sikap kerja / minat kerja (Attitude\Interest)  

15. Stabilitas / kematangan (Stability/Maturity) 

16. Tanggung jawab (Responsibility) 

17. Kebugaran fisik / kesehatan (Physical Fitness/Health/Energy)  

18. Keterampilan komunikasi menulisa dan bicara (Written and Oral 

Communication)  

19. Kesetiaan terhadap Lembaga (Loyalty to institution)  

20. Hubungan manusia (Human Relations) 

Instrumen untuk pengukuran kinerja diatas dikembangkan oleh Vorontchuk (1999) 

yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yang bertugas di layanan 

masyarakat (public sector).  

 Data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan diberikan kepada para 

pegawai, jadi bersifat self test. Sementara untuk penilaian kinerja, diperoleh dengan 

cara memberikan instrument penilaian kinerja kepada para atasan dari para 

pegawai. Ka sub bag tata usaha menilai bagian akademik & kemahasiswaan, umum 

dan keuangan seta data dan informasi, para kepala bagian ini kemudia menilai 

bawahannya. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan didapatkan hasil berikut 
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Tabel 5.3. Skor rerata variabel penelitian 

No Variabel 
Nilai 

rerata SD 

  Cronbach 

Alfa 

  

Skala 

1 Inspirasi kerja 2.90 0.24   0,634   1-4 

2 Hubungan kerja 3.06 0.34   0,657   1-4 

3 Kepemimpinan 2.88 0.46   0,919   1-4 

4 Kualitas kehidupan kerja 2.99 0.48   0,726   1-4 

5 Kebahagiaan  3.07 0.45   0,907   1-4 

6 Kinerja 3.23 0.34   0.904   1-5 

 

Dari table dapat dilihat bahwa Kinerja pegawai Pascasarjana UNJ memiliki rerata kinerja 

yang cukup baik (rerata= 3,23 dalam skala 1-5).  Dalam hal ini para atasan menilai bahwa 

bawahannya memiliki kemampuan bekerja secara umum baik. Dari sisi kebahagiaan 

terlihat bahwa pada umumnya para pegawai memiliki tingkat kebahagiaan yang baik 

(rerata = 3,07 dalam skala 1-4). Untuk factor yang menentukan kebahagian skor yang 

terendah adalah kepemimpinan, dalam hal ini persepsi bawahan tentang atasan di 

pascasarjana merasa bahwa pimpinan cukup baik saja (rerata = 2,88 dalam skala 1-4).   

 

Gambar 5.6. Grafik Nilai rerata variable penelitian 

  

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4 Nilai rerata
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Setelah dilakukan analisis deskriptif selanjutnya dilakukan uji model dari factor yang 

menentukan kebahagiaan dan kebahagiaan menentukan kinerja.   

 

Gambar 5.7. Uji model Kebahagiaan dan kinerja 

 

Berdasarkan uji model di atas terlihat bahwa kebahagiaan berkorelasi dengan 

kinerja tetapi tidak signifkan (R= ,277 > p =.5) dan secara bersama-sama semua variable 

X (inspirasi kerja, hubungan organisasional, kepemimpinan dan kualitas kehidupan kerja) 

yang merupakan factor penyebab dari kebahagiaan memiliki korelasi yang positif dan 

signifikan (R = .523 >.5).  
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Dapat dimaknai bahwa para pegawai mendapatkan factor-faktor yang membuat 

mereka bahagia, tetapi kebahagiaan ini tidak berarti memberikan dampak kepada kinerja 

yang tinggi. 

Uji korelasi parsial antar semua variable dilakukan dan hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 5.4. Korelasi antar semua variabel 

No Variabel 1 2 3 4 5 6 

1 Inspirasi kerja  - 0,587 0,692 0,241 0,231 -0,038 

2 Hubungan organisasional 0,587 - 0,161 0,060 -0,108 0,423 

3 Kepemimpinan 0,692 0,161 - -0,178 0,450 -0,178 

4 Kualitas hidup 0,241 0,060 -0,178 - 0,193 0,022 

5 Kebahagiaan 0,231 -0,108 0,450 0,193 - 0,266 

6 Kinerja -0,038 0,423 -0,178 0,022 0,266 - 

 

Terdapat beberapa korelasi, antara variable X (X1, X2, X3, X4 dan variable Y1 dan Y2) 

ada yang berkorelasi positif (Inspirasi kerja dengan hubungan organisasional, 

kepemimpinan, kualitas hidup dan kebahagiaan) tetapi berkorelasi negative dengan 

kinerja. Hubungan organisasional berkorelasi positif dengan insipirasi kerja, dengan 

kepemimpinan, tetapi berkorelasi negatif dengan kebahagiaan dan kinerja. 

Kepemimpinan berkorelasi positif dengan insipriasi kerja, hubungan organisasional dan 

kebahagiaan, tetapi berkorelasi negative dengan kualitas hidup dan kinerja. Kualitas 

hidup berkorelasi positi dengan hampir semua variable meskipun tidak signifikan kecuali 

dengan kepemimpinan yang berkorelasi negative.  Kebahagiaan berkorelasi positif 

dengan semua variable kecuali hubungan organisasional. Sementara Kinerja hamper 

semua berkorelasi negative kecuali dengan hubungan organisasional yang memiliki 

korelasi positif dan signifikan.     

 Terdapat kondisi yang menarik dalam hasil analisi korelas parsial di atas bahwa 

hubungan organisasi memiliki korelasi negative dengan kebahagiaan. Padahal secara 

umum diperoleh bahwa orang yang memiliki hubungan organisasi yang baik akan 

memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi.  

 Selanjutnya dilakukan analisis mengenai kontribusi dari setiap variable 

independent terhadap variable dependen   
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Tabel 5.5.Skor P untuk setiap hubungan variable independent dengan variable dependen 

 

   Nilai P 

Hubungan organisasi  Kebahagiaan 0,399 

Hubungan organisasi           kinerja 0,118 

Inspirasi kerja                        kebahagiaan 0,165 

Inspirasi kerja                        Kinerja 0,985 

Kebahagiaan    kinerja 0,433 

Kepemimpinan     Kebahagiaan 0,035 

Kepemimpinan    Kinerja 0,525 

Kualitas hidup     Kebahagiaan 0,278 

Kualitas hidup     Kinerja 0,998 

 

Kontribusi factor penyebab kebahagiaan yang tertinggi hubungan organisasi (p = .399) 

kemudian kualitas hidup (p = .278). Untuk factor yang menentukan kinerja melalui 

kebahagiaan adalah inspirasi kerja dan kualitas hidup. Hal ini berarti bahwa inspirasi 

kerja yang tinggi serta kualitas hidup yang baik dari pegawai akan memberikan dampak 

kepada tingginya tingkat kinerja para pegawai.  

 

B. Pembahasan  

Program revitalisasi yang dijalankan di Pascasarjana UNJ yang terkait dengan 

peningkatan tata kelola SDM di pascasarjana hasilnya menunjukkan bahwa telah terjadi 

perubahan. Program peningkatan tata kelola SDM yang dilaksanakan berupa asessmen 

ulang pegawai, restrukturisasi SDM dan penambahan infrstruktur layanan memberikan 

dampak kepada perubahan kinerja, meskipun belum sepenuhnya terukur. Pengukuran 

yang dari kinerja layanan yang lebih obyektif adalah kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction index). Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara umum kinerja 

pegawai di pascasarjana UNJ memiliki tingkat yang cukup baik. Variabel yang digunakan 

untuk mengetahui factor pendukung dari kinerja ini adalah kebahagiaan. Faktor-faktor 

yang menyebabkan kebahagiaan adalah inspirasi kerja, hubungan organisasional, 

kepemimpinan, dan kualitas kerja.  
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Hasil uji analisis dari model kebahagiaan berpengaruh terhadap kinerja hasilnya 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang tidak signifikan antara kebahagiaan 

dengan kinerja. Maknanya meskipun para pegawai pascasarjana secara umum merasakan 

cukup bahagia ketika bekerja di UNJ, tetapi kebahagiaan tersebut tidak berimplikasi 

signifikan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini agak berbeda dengan beberapa penelitian 

lain yang menyatakan bahwa orang yang bahagia akan memiliki kinerja yang tinggi 

(Chaiprasit & Santidhirakul, 2011; Wesarat, Sharif & Majid, 2014). Para pegawai UNJ 

yang berbahagia belum memberikan kontribusi kepada tingginya kinerja pegawai.     

Terdapat beberapa factor yang menyebabkan kondisi di atas terjadi, pertama hasil 

asessmen psikologi yang dilaksanakan telah memberikan rekomendasi untuk 

ditindaklanjuti. Merujuk kepada hasil psikotes, dari 51 orang pegawai yang di sudah 

assess, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 27 orang yang tidak potensial, tetapi 

keputusan kepegawaian tidak sepenuhnya menjadi dasar mutasi dan demosi atau bahkan 

dilakukan pemberhentian kontrak bagi yang bukan PNS. Apabila merujuk kepada proses 

rekrutmen pegawai yang dilakukan selama ini memungkinkan adanya pegawai yang tidak 

memiliki kesesuaian antara bidang keahlian dengan tugas. Kondisi ini terjadi karena 

proses rekrutmen dan seleksi yang tidak dijalankan secara terbuka dan transparan, hal ini 

akan menyebabkan kondisi “right person on wrong place” atau yang lebih buruk adalah 

“wrong person on wrong place”. Sementara apabila sudah menjadi pegawai tidak selalu 

diadakan pembinaan (upgrading) dan pemutusan kontrak kerja (untuk non PNS) apabila 

berkinerja rendah. 

Kedua. Perubahan kepemimpinan dan pola kerja. Pergantian kepemimpinan 

pascasarjana memberikan dampak kepada gaya kepemimpinan dan pola kerja yang 

diterapkan. Seperti pada umumya perubahan akan menyebabkan ketidaknyamanan. 

Tampaknya belum semua pegawai merasa nyaman dengan kondisi yang ada sekarang, 

terutama dalam kaitan dengan kepemimpinan yang lebih berorientasi kepada tugas.      
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan  

Program revitalisasi pascarjana UNJ yang dilakukan mulai bulan Oktober 2017 

sampai dengan sekarang (oktober 2018) memiliki beberapa agenda perubahan. Dalam 

area pengelolaan SDM telah dijalankan tiga agenda perubahan, yaitu asessmen ulang 

terhadap psikologis pegawai yang terkait dengan potensi kerja, re-strukturisasi organisasi 

dan pelatihan peningkatan kapasitas pegawai (capacity building). Program ini dijalankan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pascasarjana UNJ terhadap stake 

holder (mahasiswa, pegawai UNJ yang lain dan masyarakat). Untuk memastikan bahwa 

program ini berjalan dan mencapai sasarannya telah dilakukan evaluasi. Evaluasi ini 

mengarah kepada capaian kinerja para pegawai. Maka diperoleh hasil sebagai berikut  

1. Secara umum kinerja pegawai pascasarjana UNJ memiliki tingkat yang cukup 

baik. Menurut para penilai (atasan) para pegawai menunjukkan kinerja yang 

pada umumnya sudah cukup baik dalam 20 aspek penilaian, yaitu:  

a. Pengetahuan kerja (Job Knowledge)  

b. Kualitas kerja (Quality of Work)  

c. Kuantitas kerja (Quantity of Work) 

d. Kemampuan untuk menyelesaikan tugas (Ability to Get Things Done) 

e. Perencanaan (Planning/Organizings)  

f. Kepatuhan terhadap aturan/prosedur (Compliance with City 

Rules/Procedures) 

g. Perhatian terhadap tugas (Attention to Duty)  

h. Keragaman tugas (Versatility) 

i. Kebutuhan akan pengawasan (Supervision Required) 

j. Sikap terhadap pelanggan (Attitude Toward Public)  

k. Kepemimpinan (Leadership\Motivating Others)  

l. Apearance  
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m. Kehadiran (Attendance\Punctuality) 

n. Sikap kerja / minat kerja (Attitude\Interest)  

o. Stabilitas / kematangan (Stability/Maturity) 

p. Tanggung jawab (Responsibility) 

q. Kebugaran fisik / kesehatan (Physical Fitness/Health/Energy)  

r. Keterampilan komunikasi menulisa dan bicara (Written and Oral 

Communication)  

s. Kesetiaan terhadap Lembaga (Loyalty to institution)  

t. Hubungan manusia (Human Relations) 

Untuk mengetahui factor yang menyebabkan kinerja pegawai seperti di atas, 

dalam penelitian ini menggunakan variable kebahagiaan (happiness) sebagai 

factor yang penyebabnya. Sementara kebahagiaan dipengaruhi oleh 4 faktor lain, 

yaitu insipirasi kerja, hubungan organisasional, kepemimpinan dan kualitas 

kehidupan kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak terlalu 

memiliki hubungan yang erat dengan kinerja.  

2. Untuk kasus di pascasarjana UNJ pegawai yang bahagia tidak selalu memiliki 

implikasi kepada kinerja. Bahkan berdasarkan analisi korelasi parsial 

diperoleh data kepemimpinan tidak memiliki hubungan terhadap kinerja. 

Tampak adanya ketidaknyamanan dari pegawai terhadap kepemimpinan yang 

sedang berjalan. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadi mengingat adanya 

beberapa perubahan yang cukup drastis dalam kepemimpinan di pascasarjana 

UNJ serta gaya pengelolaan yang dilaksanakan sekarang. Adanya tuntutan 

terhadap kualitas layanan yang baik, pengetatan anggaran dan orientasi 

terhadap tugas menyebabkan adanya perubahan dari kondisi nyaman (comfort 

zone) ke kondisi yang lebih memberikan tuntutan yang lebih tinggi dan 

berorientasi kepada kerja. Selain penempatan pegawai tidak sepenuhnya 

mempertimbangkan kapasitas dan keselarasan dari pegawai.    

B. Rekomendasi  

Beberapa rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian di atas 

adalah sebagai berikut:  
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2. Agenda perubahan dan perbaikan pengelolaan SDM Pascasarjana harus 

terus dilanjutkan dan melakukan pengembangan yang terarah dan sistematis  

3. Beberapa kegiatan yang dijalankan seperti asesmen psikologis dan re- 

strukturisasi organisasi pascasarjana UNJ harus ditindak lanjuti melalui 

penempatan ulang pegawai pada posisi yang tepat sesuai dengan 

kompetensinya. Untuk pegawai yang memiliki ketidaksesuaian dapat 

mempertimbangkan tiga hal, pertama dilakukan penempatan ulang, latihan, 

pelatihan dan apabila tidak terjadi perubahan perlu mempertimbangkan 

mutasi atau peninjauan ulang kontrak kerja (bagi yang non ASN) 

4. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanan harus terus dijalankan 

secara lebih terprogram dan berkesinambungan agar terjadi peningkatan 

yang berkelanjutan (continuous improvement).  

5. Untuk memelihara kinerja supaya tetap baik dan bahkan terus meningkat 

diperlukan kendali atas kualitas layanan, berupa penilaian dari pelanggan 

(mahasiswa dan pegawai lain termasuk dosen), pemberian penghargaan atas 

kualitas layanan yang baik (contoh: employee of the month) 
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Lampiran 1  

ANGKET KONDISI KERJA 

 

Nama    : 

Jenis kelamin : 

Unit kerja  : 

Masa kerja  : 

Status kepegawaian : 

 

Petunjuk  

Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang ada di 

samping 

SS  : Sangat setuju 

S  : Setuju 

TS  : Tidak setuju 

STS : Sangat tidak setuju 

 

A Inspirasi Pekerjaan SS S TS STS 

1 Saya mendapatkan penugasan yang diarahkan 

dengan jelas sebelumnya 

    

2 Pekerjaan yang ditugaskan ke saya bersifat 

sistematis  

    

3 Saya memiliki kebebasan untuk menentukan apa 

yang harus kerjakan  

    

4 Saya menganggap bahwa tugas adalah tantangan     

5 Pekerjaan saat ini memberikan peluang untuk 

promosi 

    

6 Pekerjaan saat ini menuntut tanggung jawab yang 

tinggi 

    

7 Saya memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri 

penyelesaian tugas dalam pekerjaan  
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8 Pekerjaan saat ini menarik, beragam, dan 

menantang 

    

9 Saya memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

semua tugas dalam pekerjaan  

    

10 Tugas yang sekarang dilakukan sesuai dengan 

kemampuan saya 

    

11 Saya memahami pentingnya pekerjaan saat ini     

      

 B Hubungan dalam organisasi     

1 Saya merasa mendapatkan perhatian dari rekan 

kerja 

    

2 Saya merasa keberadaan saya dianggap penting 

oleh rekan kerja 

    

3 Saya memiliki hubungan yang baik dan  

menyenangkan dengan rekan kerja  

    

4 Rekan kerja suka memberikan saran ketika saya 

menghadapi masalah 

    

C Kepemimpinan      

1 Saya diperlukukan secara adil oleh pimpinan      

2 Pimpinan memiliki peran besar dalam 

menciptakan dan mengembangkan tim kerja 

    

3 Pimpinan memberikan pemahaman yang sama 

pada semua pegawai 

    

4 Pimpinan mengkomunikasikan visi dan misi 

lembaga 

    

5 Pimpinan berkomunikasi 2 arah dengan pegawai      

6 Pimpinan memotivasi pegawai agar bekerja secara 

efisien 

    

7 Pimpinan mengapresiasi keinginan dan ide kreatif 

pegawai sehingga mereka antusias untuk bekerja 

    

8 Pimpinan dapat mendorong potensi pegawai 

karyawan sehingga bekerja secara efisien 
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9 Pimpinan mendedikasikan dirinya untuk pegawai 

dan lembaga 

    

10 Pimpinan sangat menentukan kenaikan pangkat 

dan jabatan pegawai 

    

11 Pemimpin mengingat dan memperhatikan prestasi 

pegawai 

    

D Kualitas kehidupan kerja     

1 Lingkungan kerja yang baik dan aman bagi 

kesehatan fisik dan mental 

    

2 Adanya kesimbangan antara kehidupan pribadi 

dan kehidupan kerja 

    

3 Adanya fleksibilitas waktu untuk urusan pribadi 

dan pekerjaan 

    

      

F Kebahagiaan Kerja     

1 Merasa nyaman saat di kantor      

 Saya merasa bahwa pekerjaan saya menyenangkan     

2 Merasa puas dan menikmati pekerjaan     

3 Saya merasa antusias  untuk bekerja      
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LUARAN PENELITIAN 

 

Luaran dari penelitian ini adalah 

1. Luaran dari penelitian ini adalah buku mengenai teori dan implementasi 

Kecerdasan kolektif  

2. Publikasi dalam seminar Internasional 

3. Publikasi melalui jurnal internasional 
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Lampiran 2. Biodata ketua dan Anggota Tim Peneliti  

Biodata Ketua Penelitian 

 

 

1 Nama Lengkap (dengan 

gelar)  

Dr. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi 

2 Jabatan Fungsional  Lektor Kepala  /IVA 

3 Jabatan Struktural  Ka prodi S2 BK FIP UNJ 

4 NIP  197104262001 12 1002  

5 NIDN  0026047110 

6 Tempat dan Tanggal Lahir  Sukabumi, 26 april 1971 

7 Alamat Rumah  Jl. Pemuda II No 001RT 007/002 Rawamangun 

Pulo Gadung Jakarta Timur 

8 Nomor Telepon/Faks/ HP  085659983695 

9 Alamat Kantor  Program Studi S2 BK FIP UNJ 

Gd RA Kartini Lt 7 

10 Nomor Telepon/Faks  021 47868382 

11 Alamat e-mail  d_r_hidayat@yahoo.com                  

12 Lulusan yang Telah 

Dihasilkan  

Magister 10 orang sarjana 150 orang 

13 Mata Kuliah yg Diampu di 

S1 

1. Metodologi Penelitian 

2. Pendalaman metodologi Penelitian 

3. Pengantar Psikologi 

4. Psikologi Kepribadian 

5. Perkembangan Peserta didik 

6. Kesehatan Mental 

7. Pendekatan Mutakhir dalam Konseling 

 Mata Kuliah yg Diampu di 

S2 

8. Filsafat Ilmu 

9. Pengembangan Karir 

10. Orientasi Baru dalam Psikologi 

Pendidikan 
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11. Metodologi Penelitian 

 

 

A. Riwayat Pendidikan 

 S-1  S-2  S-3  

Nama Perguruan Tinggi  UPI-YAI Universitas 

Indonesia  

Universitas 

Kebangsaan 

Malaysia 

Bidang Ilmu  Psikologi Psikologi Psikologi 

Tahun Masuk-Lulus  1992-1997 1997-2001 2006-2011 

JudulSkripsi/Thesis/Disertasi  Adaptasi tes 

FACT 

Sistem 

rekrutmen 

berbasis 

kompetensi 

Pengaruh Tret 

personaliti, 

nilai dan etika 

kerja ke atas 

Kejayaan 

Pengusaha di 

Tasikmalaya   

 

Nama 

Pembimbing/Promotor  

Drs. Zainuddin, 

SK. M.Psi 

Dr. Iman 

Sukirman  

Prof. Dr. 

Mostopha 

Kamal 

Mokhtar, MA 

Dr. Mustaffa 

Omar  

 

B. Organisasi yang diikuti 

No Tahun Nama Organisasi Jabatan 

1 1997 HIMPSI Anggota 

2 2002 ABKIN Anggota 
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  

No. Tahun Judul penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah 

1 2010 Penggunaan metode diskusi dan 

drill Program Bimbingan dan 

Konseling Komprehensif untuk 

Menangani Menyontek (Academic 

Cheating) pada Siswa Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di Jakarta 

Timur 

DIPA UNJ 8 juta 

2 2011 Pengembangan Model BK untuk 

Meningkatkan Karakter Siswa 

SMA di DKI Jakarta 

DIPA UNJ 8 juta 

3 2012 Model Pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis pada mahasiswa 

DIPA UNJ 10 jt 

4 2013 Pengembangan model Play 

Therapy sebagai strategi 

menangani trauma di sekolah 

Hibah 

Fundamental 

DIKTI 

50 jt 

5 2014 Tingkat kecakapan hidup siswa 

smp di Jakarta 

DIPA UNJ 10 Jt 

6 2015 Pengembangan strategi intervensi 

kreatif untuk mengatasi 

permasalahan peserta didik di 

sekolah 

DIPA UNJ 15 jt 

6 2016 Pengembangan Model Layanan 

Bimbingan Karir di setiap jenjang 

pendidikan untuk memantapkan 

pilihan karir di masa depan 

Hibah Pasca 

sarjana 

100 jt 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir  

No. Tahun Pendanaan 
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Judul pengabdian kepada 

masyarakat 

Sumber Jumlah 

1 2010 Pemetaan kemitraan kelembagaan 

Jurusan Bimbingan dan Konseling 

FIP UNJ 

DIPA UNJ 5 juta 

2 2011 Pelatihan Pengembangan Program 

BK Komprehensif pada guru BK 

SMP di DKI Jakarta 

DIPA UNJ 5 juta 

3 2012 Pelatihan PTBK bagi guru Bk di 

Jakarta Timur  

DIPA UNJ 6 juta 

4 2013 Pelatihan cooperative learning pada 

guru SMP di Sukabumi 

DIPA UNJ 6 jt 

5 2014 Pelatihan Integrative learning pada 

guru SMP di Sukabumi 

DIPA UNJ 6 juta 

6 2015 Penerapan Modifikasi Perilaku 

Dalam Mengembangkan Perilaku 

Positif Pada Siswa Di SMA Di 

Jakarta Selatan 

DIPA UNJ 6 juta 

7 2016 Pencegahan TKI Kembali ke Luar 

Negeri melalui pelatihan untuk 

dapat berwirausaha 

DIPA UNJ 10 Juta 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun 

Terakhir  

No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal 

1 Pendekatan ekologi dalam 

pengembangan karakter anak 

usia dini 

Volume 10 tahun 2011 Jurnal PAUD 

2 Profil psikologis pengusaha 

kecil 

Volume 1/ Nomor 2 

2012 

Insight 
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3 Profil Kepribadian Mahasiswa 

Bimbingan dan Konseling 

Menuju Profesi Masa Depan 

Volume 27 Nomor  2 

2013 

Perspektif 

4. Asertifitas Siswa Terhadap 

Perilaku Seksual   

Volume 2 nomor 2 2013 Insight 

5 Faktor-faktor penyebab 

kemunculan prasangka sosial 

(social prejudice) pada pelajar 

Volume 12 nomor 2 

2013 

Mimbar 

Demokrasi 

6 Configuration of value system 

on rural entrepreneurs at 

Tasikmalaya West Java 

Indonesia 

Volume 4 Number 1, 3-

11 2015 

International 

Journal of 

Research Studies 

in Psychology 

2015 January,  

7 The Efficacy of using play 

therapy in children with 

behavior disorder : A meta-

analysis overview 

Volume 5 Number 3, 

63-69 

International 

Journal of 

Research Studies 

in Psychology 

2016 June  

8 Career Guidance at 

Kindergarten, is it necessary? 

Volume 58 (121-125) Advance in 

social sciences, 

Eduacation and 

humanities 

research 

 

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar 

Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir  

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu Dan Tempat 

1 Pelatihan Alih Fungsi guru mata 

pelajaran menjadi guru BK 

Penelitian Tindakan 

Kelas 

2011/UNJ 

2 Workshop PTBK Caramenyusun PTBK  2011 Universitas 

Atamajaya  
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3 Pelatihan guru BK   2008, 2009, 

2010/UNJ 

4 Semiloka penelitian ilmiah guru 

SMA/K 

Penelitian tindakan 

kelas 

2008/Kabupaten 

Lebak 

5 Program pengembangan SDM di 

RSUD Palabuhan Ratu Jawa Barat 

Pelatihan softskill 

untuk perawat 

2014 Kab. Sukabumi 

6 Peningkatan kompetensi guru Secara 

berkelanjutan 

Pelatihan PTK bagi 

guru BK se-Sukabumi 

2016 Kota dan 

Kabupaten Sukabumi  

 

G. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar 

Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir  

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu Dan Tempat 

1 Pelatihan Penasehat Akademik bagi 

Dosen PTS di Lingkungan Kopertis 

Wilayah III Jakarta 

Study Skill 2009, 2010/Cisarua 

2 Pelatihan Penasehat Akademik bagi 

Dosen PTS di Lingkungan Kopertis 

Wilayah III Jakarta 

Permasalahan 

mahasiswa 

2011/Cisarua 

3 Workshop Bimbingan Dan Konseling 

Bagi Guru SMP, SMA, Dan SMK” 

Tingkat Provinsi Sulawesi Barat, 

Penelitian tindakan 

dalam BK 

2011/Sulawesi Barat 

4 Seminar Nasional Pengembangan 

Guru Bekerlanjutan 

Penelitian tindakan 

dalam BK 

2014 

5 

 

Seminar internasional climate 

biodiversity Crisis (ICBC) 1st  di 

Bogor Jawa Barat 

Value Configuration of 

rural entrepreneurs 

case of Tasikmalaya 

West Java Indonesia  

2014 

6 Seminar Nasional & pelatihan 

Strategi Perencanaan Karir 

menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN 

Perencanaan Karir di 

sekolah  

2015 
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7 Seminar and Workshop mid year 

APECA 2015 

Effect of poetry writing 

therapy to improving 

student’s self esteem 

2015 

8 Peserta dan Pembicara International “ 

Global pedagogic Transformative : 

Aspiration and Challenge for ASEAN 

Countries “ 

Career aspiration in 

multicultural 

perspective and its 

implication for 

guidance and couseling 

services at school 

2015 

9 Pembicara Simposium Kebudayaan 

dan Pembangunan Indonesia-

Malaysia SKIM XIV 

Work Ethic Of Rural 

Entrepreneur: Study In 

Tasikmalaya  Jawa 

Barat, Indonesia. 

2015 

10 Pembicara di seminar Nasional BK “ 

Pengembangan Profesi Bimbingan 

dan Konseling Surabaya 12-14 

Agustus 2016 

Layanan BK Karir di 

Setiap jenjang 

pendidikan Untuk 

memantapkan pilihan 

masa depan 

2016 

11 Kongres Nasional Pendidikan 

Indonesia VIII, Jakarta 12-15 

Oktober 2016 

Program 

Pengembangan karir di 

Perguruan Tinggi  

2016 

 

H. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir  

No. Judul buku Tahun Jumlah 

halaman 

Penerbit 

1 Ilmu perilaku : Pengantar 

Psikologi Untuk Tenaga kesehatan 

2008  Penerbit TIM 

2 Cara mudah Melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas 

2010  Penerbit TIM 

3 Penelitian tindakan kelas untuk 

guru mata pelajaran dan guru kelas 

2010 200 Penerbit TIM 
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diterbitkan Trans Info Media 

Jakarta 

4 Teori dan Aplikasi psikologi 

kepribadian dalam Konseling 

2011 210 Penerbit Indeks 

6 Penelitian Tindakan dalam 

Bimbingan konseling 

 225 Penerbit Indeks 

7 Psikologi untuk bidan 2013 150 Akademia 

8 Bimbingan konseling kesehatan 

mental di sekolah 

2013 187 Remaja Rosda 

Karya 

 

I. Pengalaman Kegiatan Profesional  

No. Judul/Tema  Tahun Jenis Nomor P/ID 

1 Tim Penyusun Pedoman Sarana 

Prasarana PAUD 

2015 Direktorat 

PAUDNI 

Kemendikbud 

 

2 Tim Penyusun Analisis Hasil 

Studi Dokumentasi dan Kajian 

Konsep Kebijakan Kurikulum 

untuk Pendidikan Keluarga 

2015 Puskurbuk 

Kemendikbud 

No 

337/H3/LL2015 

3 Tim Penyusun Buku Panduan 

Pengembangan Kompetensi 

Dosen Berkelanjutan Universitas 

Negeri Jakarta Tahun 2015 

2015 LPP UNJ  

 

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari 

pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya) 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1 Outstanding science 

education lecturer of the 

year 2015 

Forum Fip-JIP  

 

2015 



53 
 

2 Satyalencana Karya satya 

10 tahun 

Presiden Republik Indonesia 2016 

3 Dosen Berprestasi Peringkat 

1 Universitas Negeri Jakarta 

Universitas Negeri Jakarta 2016 

 

Membimbing 

No Tahun   

 2017 S2  4 orang sebagai 

pembimbing utama 

   3 orang sebagai 

pembimbing pendamping 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.  
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