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KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, pengukuran kepuasan
dosen di liingkungan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta telah dapat diselesaikan dan
dilaporkan. Keiatan pengukuran kepuasan dosen bertujuan sebagai bahan untuk
menetapkan kebijakan dalam meningkatkan kompetensi maupun karir dari dosen,
meningkatkan sarana prasarana guna mendukung pelaksanaan Catur dharma
Perguruan Tinggi dan evaluasi tata pamong yamg berlaku Di ITS PKU Muhammadiyah
Surakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak
membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, dari mulai awal pelaksanaan sampai akhir
pelaksanaan kegiatan sehingga dapat tersusun dalam bentuk laporan kepuasan untuk
tahun 2021 di lingkungan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta.
Laporan umpan balik kepuasan mitra terhadap ITS PKU Muhammadiyah
Surakarta ini tentunya masih ada kekurangan, oleh karenanya kami sangat
berharap banyak masukan dari segenap civitas akademika sebagai umpan
balik untuk dijadikan perbaikan dalam pelaksanaan pengukuran dan evaluasi periode
yang akan datang.

Surakarta, Agustus 2021
Lembaga penjaminan mutu
ITS PKU Muhammadiyah Surakarta
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Survey kepuasan layanan pengelolaan Sumber Daya Manusia ITS PKU
Muhammadiyah Surakarta pada dasarnya merupakan salah satu metode untuk memberi
penilaian terhadap system pengelolaan tenaga pendidik dosen dalam hal pelaksanan
tugas dan kewajiban dalam pengembangan kompetensi maupun pengembangan karir,
meningkatkan sarana prasarana guna mendukung pelaksanaan Catur dharma Perguruan
Tinggi dan evaluasi tata pamong yang berlaku, kepedulian dan kerjasama di ITS PKU
Muhammadiyah Surakarta
B. Tujuan Kegiatan
Kegiatan Survey kepuasan

ini bertujuan : (1). Mengukur tanggapan dosen

terhadap pelaksanaan tugas pokok dosen di lingkungan ITS PKU Muhammadiyah
Surakarta. (2). Mengukur tanggapan dosen
mendukung pelaksanan

terhadap sarana dan prasana yang

Catur dharma perguruan tinggi (3) Mengukur Mengukur

tanggapan dosen terhadap tanggapan kinerja pimpinan (tatap pamong) (4) kepedulian
ITS PKU Muhammadiyyah kepada dosen (5) kerjasama di ITS PKU Muhammadiyah
Surakarta (6) Memetakan mutu pelayanan di lingkungan ITS PKU Muhammadiyah
Surakarta dan menjadi dasar perbaikan pengelolaan Sumber Daya Manusia Dosen di
lingkungan ITS PKU Muhammadiyah Surakarata
C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kepuasan Dosen terhadap ITS PKU Muhammadiyah Surakarta
dimulai sejak awal bulan Juni – Agustus 2021 , dengan menyebarkan kuesioner dalam
bentuk google form kepada Dosen,
D. Komponen Dana Aspek Pengukuran
Aspek pengukuran Survei Kepuasan dosen dalam pedoman ini adalah meliputi
pelayanan terhadap sumber daya manusia dosen dalam (1) Pelaksanaan tugas pokok
dosen

(2). Tanggapan dosen

terhadap sarana dan prasana yang mendukung

pelaksanan Catur dharma perguruan tinggi (3) tanggapan dosen terhadap tanggapan

kinerja pimpinan (tata pamong) . 4) kepedulian kepada dosen (5) kerjasama internal dan
eksternal
E. Metode Analisis Data
Proses pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel,bagan/statistik, Sedangkan
data yang berupa deskripsi analisisnya dilakukan secara kualitatif. Selanjutnya melakukan
penyusunan tabel klasifikasi untuk menentukan nilai rata-rata, sehingga dapat
disimpulkan tingkat skala terhadap aspek yang dinilai.

BAB II
HASIL UMPAN BALIK DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Survey
1) Asal Unit Kerja Responden

Diagram 1. Distribusi dosen sebagai responden
2) Tugas Pokok
a) Dosen di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta mengampu Mata kuliah sesuai
dengan kompetensi

Grafik 2. Dosen mengampu sesuai dengan kompetensi keilmuan
b) Dosen Mengajar minimal 12 SKS tiap semester

Grafik 3. Dosen mengajar minimal 12 SKS tiap semester
c) Jumlah dosen prodi sudah memenuhi Rasio

Grafik 3. Jumlah kecukupan rasio dosen(1 : 27 untuk eksakta dan 1 : 33 untuk
non eksakta)
d) Kewajiban dosen membuat perangkat pembelajaran (Silabus dan RPS)
serta Berita Acara perkuliahan

Grafik 4. Kewajiban dosen membuat perangkat pemeblajaran (Silabus dan RPS)
e) Dosen melakukan evaluasi pembelajaran secara obyektif dan trasnparan

Grafik 5. Dosen melakukan evaluasi pembelajaran secara obyektif dan transparan

f) Dosen sebagai pembimbing akademik

Grafik 6. Dosen sebagai pembimbng akademik

g) Dosen sebagai pembimbing dan penguji tugas akhir

Grafik 7. Dosen sebgai pembimbing dan penguji tugas akhir

h) Dosen diberikan informasi untuk melakukan penelitian baik internal
maupun eksternal

Grafik 7. Dosen diberikan informasi untuk melakukan penelitiian baik internal maupun
eksternal

i)

Dosen diberikan kesempatan melakukan penelitian sesuai bidang ilmu
dengan dana dari ITS PKU Muhammadiyah Surakarta

Grafik 9. Dosen diberikan kesempatan melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu
yang didanai oleh ITS PKU muhammadiyah Surakarta
j) Dosen diberikan kesempatan untuk membuat buku ajar/ hand out, modul
dan karya ilmuah lainnya

Grafik 10. Dosen diberikan kesempatan membuat buku ajar/hand out, modul dan karya
ilmiiah
k) Dosen diberikan informasi untuk melakukan Pengabdian masyarakat
masyarakat dengan sumber dana internal maupun eksternal

Grafik 11. Dosen diberikan informasi untuk melakukan Pengabdian masyarakat dengan
sumber dana internal maupun eksternal

l)

Dosen diberikan kesempatan melakukan Pengabdian masyarakat sesaui
keahlian sekali dalam satu semester

Grafik 12. Dosen diberikan kesempatan melakukan Pengabdian masyarakat sesuai
keahlian sekali dalam satu semester

3) Sarana dan Prasarana
a)

Sarana dan prasarana ruang kelas berupa LCD dan soundsysem

Grafik 13. Ketersediaan LCD dan Soundsystem dirunag kelas dan berfungsi dengan
baik
b) Ruang kelas yang nyaman dan memadai

Grafik 14. Kepuasan dosen untuk ruang kelas yang nyaman dan memadai
c) Tersedianya ruang dosen untuk pelayanan mahasiswa bimbingan (PA dan
Tugas Akhir)

Grafik 15. Ketersediaan ruang dosen dalam pelayanan bimbingan PA dan tugas akhir
d) Ketersediaan perangkat computer dan akses internet bagi dosen

Grafik 16. Ketersediaan perangkat computer dan akses internet bagi dosen
e) Ketersediaan toilet yang memadai

Grafik 17. Ketersediaan toilet yang memadai
f) Ketersediaan sarana laboratorium yang memadai untuk menunjang proses
pembelajaran

Grafik 18. Ketersediaan sarana laboratorium yang mmemadai untuk menunjang proses
pembelajaran
g) Ketersediaan perpustakaan yang memadai dan koleksi pustaka yang
representatif

Grafik 19. Ketersediaan perpustakaan yang memadai dan koleksi pustaka yang
representatif
h) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan

Grafik 19. Ketersediaan pelayanan kesehatan

i)

Ketersediaan sarana koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Grafik 19. Ketersediaan pelayanan kesehatan
j)

Ketersediaan sarana parkir yang aman dan memadai

Grafik 19. Ketersediaan sarana parkir yang aman dan memadai
k) ketersediaan penerangan yang memadai disemua ruangan

Grafik 20. Ketersediaan penerangan yang memadai disemua ruangan

4) Hubungan dengan Pimpinan
a) Perhatian pimpinan terhadap kinerja dosen

Grafik 21. Ketersediaan penerangan yang memadai disemua ruangan
b) Komunikasi antara pimpinan dengan dosen dengan baik

Grafik 22. Komunikasi piminan dengan dosen dengan baik
c) Dukungan pimpinan terhadap pekerjaan dosen

Grafik 23. Dukungan pimpinan terhadap pekerjaan dosen

d) Reward dan Punishment pimpinan terhadap kinerja dosen

Gambar 24. Reward dan Punishment pimpinan terhadap kinerja dosen
e) Pengawasan pimpinan terhadap dosen dalam mengajar

Grafik 25. Pengawasan pimpinan terhadap dosen dalam mengajar
f) Hak dosen berupa gaji yang memadai kebutuhan hidup

Grafik 26. Dosen menerima gaji yang memadai

g) Tunjangan dosen selain gaji

h)
Grafik 27. Tunjangan dosen selain gaji
i)

Dosen mendapatkan gaji ke-13 setiap tahun

Grafik 28. Dosen mendapatkan gaji ke-13 setiap tahunnya
j)

Dosen mendapat THR sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Grafik 29. Dosen mendapatkanTHR sesuai peraturan yang berlaku

k) Dosen mendapatkan tunjangan beras setiap bulan

Grafik 29. Dosen mendapatkan tunjanagn beras setiap bulan
l)

Dosen diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi dosen teladan setiap
tahun

Grafik 30. Dosen diberikan kesempatan mengkuti seleksi dosen teladan
m) Dosen diberikan fasilitas program umroh dan haji

Grafik 31. Dosen diberikan fasilitas program umroh dan haji

n) Dosen diberikan fasilitas kemudahan pengurusan kepangkatan akademik

Grafik 32. Dosen diberikan fasilitas kemudahan dalam pengurusan kepangkatan
akademik
o) Dosen diberikan jaminan kesehatan sesuai aturan yang berlaku

Grafik 33. Dosen diberikan jaminan kesehatan sesuai aturan yang berlaku

p) Dosen mengikuti kegiatan seminar /pertemuan ilmiah

Grafik 34. Dosen mengikuti kegiatan seminar / pertemuan ilmiah
q) Dosen diberikan kesempatan studi lanjut dengan biaya dari ITS PKU
Muhammadiyah Surakarta

Grafik 35. Dosen diberikan kesempatan studi lanjut dengan biaya dari ITS PKU
Muhammadyah Surakarta
r) Dosen diberikan kesempatan mengikuti program sertifikasi

Grafik 36. Dosen diberikan kesempatan mengikuti program serftifikasi
s) Dosen mendapatkan tunjangan hari tua

Grafik 37 . Dosen mendapatkan tunjangan hari tua

t) Dosen diberikan kesempatan mengikuti kegiatan rekreaasi keluarga

Grafik 38. Dosen mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan rekreasi keluarga
u) Dosen mendapatkan kesempatan jenjang karir sesuai dengan peraturan
yang jelas

Grafik 39. Dosen mendapatkan kesempatan jenjang karir sesuai dengan peraturan yang
jelas
v) Dosen diberikan tunjangan dana pernikahan / kelahiran sesuai peraturan
yang berlaku

Grafik 40. Dosen diberikan tunjangan dana pernikahan/ kelahiran sesuai peraturan yang
berlaku
w) Beasiswa bagi putra-putri dosen yang kuliah di ITS PKU Muhammadiyah
Surakarta

Grafik 50. Beasiswa bagi putra putri dosen yang berkulaih di ITS PKu Muhammadiyah
Surakarta.
5) Kepedulian ITS PKU Muhammadiyah Surakarta
a) Perlindungan terhadap dosen terhadap tekanan psikis ditempat kerja

Grafik 51. Perlindungan terhadap dosen terhadap tekanan psikis dai tempat kerja
b) Dosen mendapatkan bantuan apabila mendapatkan musibah

Grafik 52. Dosen mendapatkan bantuan apabila mendapatkan musibah

c) Dosen mendapatkan bantuan penyelesaian yang baik jika mengalami
permasalahn/ konflik dalam pekerjaan

Grafik 53. Dosen mendapatkan bantuan penyeleaian yang baik jika mengalami
permasalahan /konflik dalam pekerjaan
6) Kerjasama
a. Dosen mendapatkan manfaat dari kerjasama ITS PKU Muhammadiyah
Surakarta dengan pihak eksternal

Grafik 54.Dosen mendapatkan manfaat dari kerjasama

b. Terjalin koordinasi antara fakultas / program studi/ unit dilingkungan ITS
PKU Muhammadiyah Surakarta

Grafik 55. Terjalin koordinasi antara fakultas/ program studi/ unit dilingkungan ITS PKU
Muhammadiyah Surakarta.

B. Pembahasan
1. Responden

Survey kepuasan dosen di lingkungan ITS PKU diikuti oleh 52 yang tersebar disemua
program studi yang ada di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta.
2. Pelaksanaan Tugas Pokok Dosen
Di era pengetahuan sekarang ini dengan perubahan paradigma pendidikan, dosen
memiliki tugas yang tidak ringan. Sebab, dosen tidak hanya berkewajiban mengajar
akan tetapi juga membimbing mahasiswa agar yang bersangkutan memiliki
kompetensi yang relevan dengan keahliannya. Tanggung jawab dosen yang relatif
berat adalah melakukan penelitian secara serius. Tugas pokok dosen mencakup
banyak aspek diantaranya pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat Guna
menunjang tugas-tugas pokok tersebut di perlukan kebijakan-kebijakan dari pimpinan
untuk meningkatkan kommpetensinya. Seluruh dosen di lingkungan ITS PKU dalam
mengajar sudah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Untuk memenuhi tugas
pengajaran semua dosen di lingkungan ITS PKU telah memenuhi minimal 12 SKS tiap
semester menyataan sudah memenuhi, Rasio dosen dengan mahasiswa sudah
memenuhi standart minimal untuk rasio dosen 1 : 27( eksakta ) dan 1 : 33 (untuk non
eksakta) menyatakan sudah terpenuhi , perangkat pembelajaran berupa silabus dan
RPP merupakan syarat wajib seorang dosen untuk menyampaikan perkulihan
sehingga wajib unntuk menyediakan, dosen di ITS PKU telah memebuhi unntuk
pembuatan silabus dan RPP. Dosen dalam melakuakan penbelajaran bersikap
obyektif dan transparan .
Dosen memiliki tugas yang sangat penting dalam mentransformasikan ilmunya
kepada mahasiswa. Selain mentransforamikan ilmu, dosen juga dituntut untuk
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau disebut
kewajiban tri darma perguruan tinggi dosen (pendidikan, penelitian dan Pengabdian
masyarakat). Dosen juga di tuntut untuk bisa memberikan pembimbingan studi bagi
mahasiswanya yang biasa disebut tugas dosen sebagai Dosen Pembimbing
Akademik (DPA) Peranan seorang Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dalam
pembimbingan kepada mahasiswanya diperlukan kualifikasi seorang dosen yang
mengerti akan tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik dan pembimbing akademik
. Hasil survey kepada tenaga dosen di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta telah
memenuhi tugas sebagai pembimbing akademik. Selain sebagai pembimbing
akademik tenaga dosen di IITS PKU Muhammadiyah Surakarta juga ditugaskan
sebagai pembimbing dan penguji dalam tugas akhir dari mahasiswa. hasi survey
kepuasan menunjukan sudah memenuhi tugas dalam pembimbingan dan penguji
dalam tugas akhir
Tugas dosen tidak terbatas dalam pendidikan saja melainkan ada tugas utama
lainnya yaitu dalam bidang penelitian dan Pengabdian masyarakat. Sebagai sorang
peneliti Dosen harus meneliti untuk mengembangkan keilmuannya. Bukan hanya
untuk diri sendiri, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Sikap haus belajar dan selalu
ingin tahu sangat diperlukan dosen untuk maju dan berkembang dan tugas dalam
Pengabdian masyarakat Sebagai tanggung jawab moral dan sosial terhadap

masyarakat, dosen harus mau memberikan ilmu yang ia miliki untuk kepentingan
orang banyak. Mengacu tugass dosen dalam bidang penelitian dan Pengabdian
masyarakat di lingkungan ITS PKU Muhamamdiyah diberikan fasilitas untuk mencapai
tugas-tugasnya. Diantanya dalam bidang penelitian dan Pengabdian masyarakat
dengan membiayai penelitan maupu Pengabdian masyarakatg yang diajukan oleh
dosen dalam 1 semester
3. Sarana Prasarana
Untuk mendukung pelaksanan catur dharma perrguruan tinggi baik dalam
pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat tentunya diperlukan sarana dan
prasarana yang memadai. Kepuasan dosen untuk mendukung proses pembelajaran
1) ruang kelas berupa LCD dan soundsysem sangat puas 2) Ruang kelas yang
nyaman dan memadai sangat puas
Kepuasan dosen untuk mendukung kegiatan sehari-hari dosen dalam pelaksanaan
tugas tambahan di manajemen pengelolaan dan pelaksanaan tugas sebagai
pembimbing akademik harus didukung dengan 1) Tersedianya ruang dosen untuk
pelayanan mahasiswa bimbingan (PA dan Tugas Akhir) sangat puas 2) Ketersediaan
perangkat Komputer dan akses internet bagi dosen sangat puas 3) ketersediaan
penerangan yang memadai disemua ruangan sangat puas
Guna mendukung terlaksananya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dibutuhkan 1) Ketersediaan sarana laboratorium yang memadai
untuk menunjang proses pembelajaran sangat puas 2) Ketersediaan perpustakaan
yang memadai dan koleksi pustaka yang representative sangat puas
Kebersihan, kesehatan, Keamanan dan pemenuuhan kebutuhan sehari-hari menjadi
pendukung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari hal ini terwujud dalam kepuasan
dalam 1) Ketersediaan toilet yang memadai sangat puas 2) Ketersediaan sarana
koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat puas 2) Ketersediaan sarana
parkir yang aman dan memadai sangat puas .
4. Hubungan dengan Pimpinan (Tata Pamong)
Hubungan antara dosen dengan pimpinan kaitannya dengan pelaksanaan
tugas pengajaran, manajemen pengelolaan dan pelaksanaan tata pamong di ITS
PKU Muhammadiyah Surakarta sangat dibutuhkan dalam hal ini tercermin 1)
Perhatian pimpinan terhadap kinerja dosen sangat puas 2) Komunikasi antara
pimpinan dengan dosen dengan baik 2) Dukungan pimpinan terhadap pekerjaan
dosen sangat puas 3) Reward dan Punishment pimpinan terhadap kinerja dosen
sangat puas 4) Pengawasan pimpinan terhadap dosen dalam mengajar sangat puas.
Wujud imbal balik yang diberikan ITS PKU Miuhammadiyah Surakarta terhadap
kinerja yang telah diberikan diberikan dalam bentuk kesejahteraan, Kesehatan
salary dan tunjangan lain-lain. Adapun indikator kepuasan 1) Hak dosen berupa gaji
yang memadai kebutuhan hidup sangat puas 2) Tunjangan dosen selain gaji sangat
puas 3) Dosen mendapatkan gaji ke-13 setiap tahun sangat puas 4) Dosen mendapat
THR sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat puas. 5) Dosen mendapatkan
tunjangan beras setiap bulan sangat puas. 6) Dosen mendapatkan tunjangan hari tua
sangat puas . 7) Dosen diberikan tunjangan dana pernikahan / kelahiran sesuai
peraturan yang berlaku sangat puas. 8) Beasiswa bagi putra-putri dosen yang kuliah
di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta sangat puas. 9) Dosen diberikan fasilitas

program umroh dan haji sangat paus 10 ) Dosen diberikan jaminan kesehatan sesuai
aturan yang berlaku sangat puas. 11) Dosen diberikan kesempatan mengikuti
kegiatan rekreaasi keluarga sangat puas
Untuk pengembangan karir dosen terwujud dalam kepuasan 1) Dosen diberikan
kesempatan untuk mengikuti seleksi dosen teladan setiap tahun sangat puas 2)
Dosen diberikan fasilitas kemudahan pengurusan kepangkatan akademik sangat puas
4) Dosen mengikuti kegiatan seminar /pertemuan ilmiah sangat puas 5) Dosen
diberikan kesempatan studi lanjut dengan biaya dari ITS PKU Muhammadiyah
Surakarta sangat puas 6) Dosen diberikan kesempatan mengikuti program sertifikasi
sangat puas 7) Dosen mendapatkan kesempatan jenjang karir sesuai dengan
peraturan yang jelas sangat puas.
5. Kepedulian ITS PKU Muhammadiyah Surakarta
Kehidupan sosial dilingkungan ITS PKU Muhamamdiyah Surakarta harus
berjalan selaras dan baik. Hal
ini tercermin dalam
kepedulian ITS PKU
Muhammadiyah Surakarta dengan seluruh dosen . Dalam hal ini dapat ditunjukkan
dari tingkat kepuasan Perlindungan terhadap dosen terhadap tekanan psikis ditempat
kerja sangat puas , dosen mendapatkan bantuan apabila mendapatkan musibah
sangat puas dan dosen mendapatkan bantuan penyelesaian yang baik jika
mengalami permasalahn/ konflik dalam pekerjaan sangat puas.

6. Kerjasama
Untuk dapat melaksanakan tugas catur dharma perguruan tinggi maka harus
didukung oleh kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi dalam hal ini kerjasama
ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dengan pihak internal baik secara lintas prodi,
fakultas atau unit kerja dan pihak eksternal. Dalam hal ini dosen menyatakan
memperoleh manfaat kerjasama ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dengan pihak
eksternal. Dosen menyatakan jalinan kerjasama antar prodi, fakutas dan unit kerja.

BAB III
REKOMENDASI
A. Pelaksanaan Tugas Pokok
Seluruh dosen di lingkungan ITS PKU dalam mengajar sudah sesuai dengan kompetensi
yang dimilikinya tugas pengajaran semua dosen telah memenuhi minimal 12 SKS tiap
semester, rasio dosen dengan mahasiswa sudah memenuhi standart minimal untuk rasio
dosen 1 : 27( eksakta ) dan 1 : 33 (untuk non eksakta), perangkat pembelajaran berupa
silabus dan RPP merupakan syarat wajib seorang dosen untuk menyampaikan perkulihan,
dosen dalam melakukan pembelajaran bersikap obyektif dan transparan . Rencana tindak
lanjut yang dapat dilakukan di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta memenuhi jumlah dosen
masing –masing prodi sesuai kualifikasi yang terdapat dalam standar dosen dan melakukan
update data SDM dosen di PDDIKTI, melakukan monitoring secara berkala kaitannya
dengan persiapan proses pembelajaran seperti silabus dan RPP yang wajib disusun dosen
setiap awal semester, Melakukan monitoring dan evaluasi melalui Kontrak Beban Kerja
Dosen (KBKD) dan Laporan Beban Kerja Dosen LBKD serta membuat sistem evaluasi
pembelajaran berbasis online untuk mendukung sistem evaluasi obyektif dan transparan
yang melekat pada sistem proses pembelajaran.
Dosen memiliki tugas yang sangat penting dalam mentransformasikan ilmunya kepada
mahasiswa. Selain mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau disebut
kewajiban Catur dharma perguruan tinggi dosen. Dosen juga di tuntut untuk bisa memberikan
pembimbingan studi bagi mahasiswanya yang biasa disebut tugas dosen sebagai Dosen
Pembimbing Akademik (DPA) Peranan seorang Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dalam
pembimbingan kepada mahasiswanya diperlukan kualifikasi seorang dosen yang mengerti
akan tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik dan pembimbing akademik. Hasil survey
dosen telah memenuhi tugas sebagai pembimbing akademik dan pembimbing dan penguji
dalam tugas akhir dari mahasiswa. Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan di ITS PKU
Muhammadiyah Surakarta melakukan monitoring dan evaluasi Dosen Pembimbing Akademik

melali buku DPA setiap akhir semester, Tugas pembimbing dan penguji tugas akhir dari kartu
bimbingan mahasiswa dan proses pelaksanaan ujian seminar dan proposal tugas akhir
B. Sarana dan Prasarana
Untuk meningkatkan kinerja dosen dalam kegiatan pembelajaran supaya ditambah dan
dilengkapi sarana dan prasarana memenuhi standar pembelajaran, penelitian dan
pengabdian masyarakat. Ruang dosen yang memenuhi standar sarana dan prasarana dalam
rangka mendukung privasi dosen dalam melaksanakan tugas sebagai pembimbing
akademik. Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah membuat ruang dosen untuk
masing-masing prodi sesuai dengan jumlah dosen. Akses internet merupakan faktor penting
dalam proses pembelajaran secara online terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang
membatasi interaksi antara mahasiswa dengan dosen untuk pencegahan penularan infeksi
virus sehingga dibutuhkan kapasitas yang memadai untuk menunjang pembelajaran oleh
dosen dan sistem pembelajaran online. Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh ITS
PKU Muhammadiyah Surakarta dengan meningkatkan bandwith internet lingkungan ITS PKU
Muhammadiyah Surakarta dan memperbaharui vitur sistem pembelajaran. Ketika perkulihan
apabila terjadi pemadaman makan akan terhenti karena di ITS PKU Muhammmadiyah
Surakarta belum memiliki sumber tenaga (Genset) untuk menggantikan sumber listrik.
Rekomendasi tindak lanjut untuk menunjang penerangan di ITS PKU MMuhammadiyah
Surakarta dengan menyiapkan genset untuk menangantisipasi terjadinya pemadaman oleh
PLN. Sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran seperti ruang kelas yang
lengkap LCD dan soundsysem dan nyaman, Rencana tindak lanjut melakukan pengecekan
dan service secara berkala akan fungsinya dari sarana parasarana sperti AC, LCD dan
soundsistem. Untuk proses pembalajaran di laboratorium harus didukung etersediaan sarana
laboratorium yang memadai dan sesuai dengan rasio mahasiswa. Rekomendasi tindak lanjut
untuk menunjang sarana prasarana laboratorium ITS PKU MuhammadiyahSurakarta dengan
memperluas laboartorium dengan sesuai kebutuhan masing-masing prodi, mengatur jadwal
penggunaan labotorium untuk skillab dilaboratorium terpadu serta menambah alat sesuai
dengan perkembangan ilmu dan teknologi masing-masing bidang ilmu diprodi dan
menambah alat sesuai rasio dengan mahasiswa. Untuk meningkatkan literatur koleksi
buku/jurnal nasional dan international sesuai memenuhi standar pembelajaran, penelitian
dan pengabdian masyarakat. Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah menambah judul
bahan pustaka dan menambah jumlah dengan memperhatikan rasio dengan mahasiswa,
berlangganan jurnal nasional dan internasional, meningkatkan fasilitas sistem pelayanan
perpustakaan secara on line, meningkatkan open source untuk mengakes jurnal nasional
dan internasional.
C. Hubungan dengan Pimpinan (Tata Pamong)
Upaya mendukung hubungan
antara dosen dengan pimpinan kaitannya dengan
pelaksanaan tugas pengajaran, manajemen pengelolaan dan pelaksanaan tata pamong
di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta harus berjalan dengan baik dalam perhatian pimpinan
terhadap kinerja dosen, komunikasi antara pimpinan dengan dosen dengan baik, dukungan
pimpinan terhadap pekerjaan dosen, pemberian Reward dan Punishment pimpinan terhadap
kinerja dosen serta Pengawasan pimpinan terhadap dosen dalam mengajar . Tindak lanjut
yang ITS PKU Miuhammadiyah Surakarta melakukan monitoring dan job description secara
berkala, memberikan dukungan secara materi dan spitual dalam pelaksanaan perbaikan
mutu manajemen dan pengelolaan, meningkatkan komunikasi pimpinan dengan SDM
dosen melalui kegiatan rapat, sarasehan, coffe morning untuk membahas permasalahan
yang ada di prodi, unit ataupun lembaga serta pemberlakuan serta memberikan reward

sebagai wujud penghargaan prestasi dosen dan punishment bagi dosen yang melakukan
pelanggaran kode etik dosen.
Untuk meningkatkan motivasi dan etos kerja dosen diperlukan adanya pemeuhan Hak dosen
berupa gaji yang memadai kebutuhan, tunjangan dosen selain gaji, gaji ke-13 setiap, THR
sesuai dengan peraturan yang berlaku, tunjangan beras setiap bulan, tunjangan hari tua,
tunjangan dana pernikahan / kelahiran sesuai peraturan yang berlaku, Beasiswa bagi putraputri dosen yang kuliah di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, fasilitas program umroh dan
haji, jaminan kesehatan sesuai aturan yang berlaku, rekreasi keluarga. Tindak lanjut yang
dapat dilakukan di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta penyetaraan gaji sesuai UMR dan
mengacu pada ketentuan pegawai negeri dengan memperhatikan income, masa kerja,
jabatan dan golongan dosen secara berkala secara adil tanpa membeda-bedakan,
memberikan hadiah bagi dosen yang berprestasi pada saat Milad ITS PKU Muhammadiyah
Surakarta, memberikan jaminan kesehatan dan tunjangan hari tua kepada seluruh dosen,
membuka jalur beasiswa PMB bagi putra-putri dosen, mengadakan rihlah keluarga besar
ITS PKU Muhammadiyah Suarakarta secara berkala.
Pengembangan karir dosen terwujud dalam kesempatan untuk mengikuti seleksi dosen
teladan, fasilitas kemudahan pengurusan kepangkatan akademik, mengikuti kegiatan
seminar/pertemuan ilmiah, diberikan kesempatan studi lanjut dengan biaya dari ITS PKU
Muhammadiyah Surakarta, diberikan kesempatan mengikuti program sertifikasi, kesempatan
jenjang karir sesuai dengan peraturan yang jelas. Tindak lanjut yang dapat dilakukan di ITS
PKU Muhammadiyah Surakarta adalah melakukan seleksi dosen teladan akan prestasi di
Catur Dharma perguruan Tinggi, Dosen diberikan kesempatan mengurus jenjang karir dosen
seperti Jabatan fungsional, Kenaikan Pangkat dan Gologan, Pengurusan sertifikasi dosen
secara adil, serta meningkatkan komptensi dosen melalui keikutsertaan seminar/pertemuan
ilmiah tingkat regional/nasional/internasional serta menunjang studi lanjut dosen melalui
pelatihan/ kursus bahasa inggris bagi semua dosen di lingkungan ITS PKU Muhammadiyah
Surakarta dan memberikan beasiswa internal dan membantu mencarikan informasi beasiswa
pemerintaha baik dalam negeri maupun luar negeri
D. Kepedulian ITS PKU Muhammadiyah Surakarta
Dalam rangka meuwujukan kehidupan sosial dilingkungan ITS PKU Muhamamdiyah
Surakarta berjalan selaras dan baik dalam ukuwah islamiah tercermin dalam kepedulian ITS
PKU Muhammadiyah Surakarta dengan seluruh dosen seperti perlindungan terhadap dosen
terhadap tekanan psikis ditempat kerja, mendapatkan bantuan apabila mendapatkan
musibah, mendapatkan bantuan penyelesaian yang baik jika mengalami permasalahan/
konflik dalam pekerjaan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan di ITS PKU Muhammadiyah
Surakarta membentuk lembaga kode etik serta membentuk lembaga sosial keagamaan .
E. Kerjasama
Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja catur dharma perguruan tinggi maka harus
didukung oleh kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi dalam hal ini kerjasama ITS PKU
Muhammadiyah Surakarta dengan pihak internal baik secara lintas prodi, fakultas atau unit
kerja dan pihak eksternal baik regional/nasional/internasional. Tindak lanjut yang dapat
dilakukan di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta perluasan kerjasama (MoU) dengan instansi
pemerintah/Perguruan Tinggi Negeri, instansi swasta /perguruan tinggi swasta, amal
usaha/perguruan tinggi dibawah naungan persyarikataan Muhammmadiyah di tingkat
regional/nasional/internasional dan menindaklanjuti kegiatan kerjasama dibidang pengajaran,

penelitian, pengabdian masyarakat, Al Islam kemuhamadiyahan dengan memperhatikan
kebutuhan prodi/unit/fakultas dan institusi.

