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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pendidikan tinggi dan adanya persaingan global, menuntut Sumber 

Daya Manusia STKIP Muhammadiyah Sorong memiliki kenerja yang tinggi. Untuk 

mencapai visi STKIP  harus menata diri dengan melakukan perbaikan manajemen di segala 

bidang, termasuk dalam bidang pengelolaan SDM, terutama dosen. Dosen merupakan 

ujung tombak dan motor institusi untuk melaksanakan kegiatan tridharma. 

Sebagai unsur yang paling penting di Perguruan Tinggi, dosen juga dituntut untuk 

dapat berpartisipasi dalam tata pamong institusi dan pengembangan profesi. Hal ini cukup 

beralasan mengingat dosen merupakan pelaksana fungsi utama: pendidikan, penelitian, 

pengabdian pada masyarakat dan manajemen Perguruan Tinggi. Kelompok Dosen lebih 

tinggi dari kelompok lainnya (mahasiswa, tenaga penunjang akademik, dan tenaga 

administrasi), karena memiliki jenjang pendidikan dan kemampuan akademik yang lebih 

tinggi dan merupakan kekuatan utama pada STKIP Muhammadiyah Sorong. Oleh karena 

itu pemberdayaan dosen merupakan suatu keharusan bagi STKIP Muhammadiyah Sorong, 

karena dosen yang kompeten dan memiliki kinerja yang tinggi merupakan kunci 

keberhasilan STKIP Muhammadiyah Sorong 

Kinerja dosen juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya Program 

Studi untuk mencapai tujuanya. Di dalam dunia yang kompetitif dan mengglobal, setiap 

Program Studi, memerlukan kinerja dosen yang tinggi. Pada saat yang bersamaan, dosen 

sebagai ujung tombak suatu perguruan tinggi memerlukan umpan balik dari lembaga atas 

hasil kerja mereka sebagai panduan bagi perilaku mereka di masa yang akan datang. Umpan 

balik terhadap kinerja dosen dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja. Penilaian kinerja 

dosen merupakan suatu proses dimana lembaga melakukan evaluasi atau menilai kinerja 

dosen atau mengevaluasi hasil pekerjaan dosen. Penilaian yang dilakukan terhadap dosen 

dilaksanakan dengan berbasis pada pengawasan, artinya penilaian yang dilakukan terhadap 

dosen tidak saja ditujukan untuk menilai kinerja, juga sekaligus berpungsi untuk 

mengawasi dosen dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu kegiatan pendidikan dan 

pengajaran, oleh karena itu criteria yang dijadikan untuk mengevaluasi, sekaligus berfungsi 

sebagai alat untuk mengawasi kinerja dosen. 



  

B. Tujuan 

Tujuan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen untuk mengukur kinerja dosen di 

lingkungan program studi STKIP Muhammadiyah Sorong serta mendorong dosen untuk 

meningkatkan kualitas sesuai dengan standar minimal yang diharapkan. Laporan kinerja 

dosen untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian laporan ini berfungsi 

sebagai acuan dan rambu-rambu bagi perguruan tinggi serta dosen di dalam pelaksanaan 

tridharma dan peningkatan kinerja. Melalui buku pedoman ini diharapkan STKIP 

Muhammadiyah Sorong dapat meningkatkan kualitasnya  melalui profesionalisme dosen 

dan dapat memenuhi tuntutan stakeholders tantangan global. Adapun tujuan secar lebih 

rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat prestasi kerja dosen 

2. Pemberian penghargaan yang serasi, misalnya: tunjangan prestasi, insentif, kenaikan 

gaji, pengembangan karier, kesempatan mengikuti pendidikan tambahan, dsb. 

3. Mendorong pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja dosen 

4. Meningkatkan motivasi dan etos kerja dosen 

5. Media umpan balik bagi dosen maupun STKIP Muhammadiyah Sorong untuk 

memperbaiki lingkungan kerja, system pembinaan, sarana pendukung, dsb. 

6. Menjaga tingkat kinerja dosen diatas standar minimal 

 

C. Sasaran 

Adapun sasaran dari pedoman pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja dosen, 

meliputi: 

1. Peningkatan profesionalisme dosen dalam melaksanakan tugas, 

2. Peningkatan proses dan hasil pendidikan  

3. Penilaian akuntabilitas kinerja dosen  

4. Peningkatan Budaya Akademik Islami di Lingkungan STKIP Muhammadiyah Sorong 

5. Mempercepat terwujudnya visi, misi dan tujuan STKIP Muhammadiyah Sorong 

 

D. Manfaat 

Adapun manfaat dari pedoman pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja dosen, 

meliputi: 



  

1. Sebagai salah satu sumber informasi dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan 

dosen. 

2. Membantu dalam penetapan tugas mengajar atau dalam mengampu suatu mata kuliah. 

3. Sebagai alat untuk membantu dosen dan mendorong dosen untuk mengambil inisiatif 

dalam upaya memperbaiki kinerja. 

4. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan SDM, seperti seleksi, 

rekruetment serta pelatihan dan pengembangan. 

5. Sebagai sumber informasi terkait dengan kebijakan untuk mengatasi permasalahan 

terkait dengan kinerja dosen. 

6. Sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan gaji, 

insentif, upah, konpensasi dan berbagai imbalan lainnya serta pemberian sanksi 

maupun kebijakan pemberhentian dosen 

  



  

BAB II. DASAR HUKUM KINERJA DOSEN 

Laporan Evaluasi kinerja dosen ini disusun dengan mempertimbangan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia serta peraturan dan kebijakan  yang berlaku di STKIP 

Muhammadiyah Sorong sebagai berikut : 

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005  Tentang Guru Dan Dosen 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 50 Tahun 

2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal 

5. Permenpan No 17 Tahun 2013 Tentang Jaban Fungsional Dosen Dan Angka Kredit 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  37  Tahun  2009   Tentang Dosen 

8. Statuta UNIMUDA Tahun 2018--2022. 

9. Renstra STKIP Muhammadiyah Sorong Tahun 2018-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil evaluasi terhadap kinerja pada dosen tetap STKIP Muhammadiyah Sorong. 

A. Hasil Evaluasi Bidang Pendidikan 

 Berdasarkan hasil tabulasi data yang dilakukan terhadap 14 butir angket yang dapat dinilai 

dapat dicermati sebagai berikut: 

1. Senantiasa menciptakan suasana pembelajaran yang bernuasa islami 

 
 

 

2. Kompeten dengan mata kuliah yang diampunya 

 
 

 

 

 

 

3. Teratur/tertib dalam penggunaan waktu perkuliahan 

0% 0%

15%

64%

21%

Diagram Lingkar dalam hal Dosen Senantiasa menciptakan suasana 
pembelajaran yang bernuasa islami

Sangat tidak Setuju Tidak setuju Cukup setuju Setuju Sangat setuju

0% 0%

27%

45%

28%

Diagram Lingkar Dosen berkompeten dengan mata kuliah yang diampunya

Sangat tidak Setuju Tidak setuju Cukup setuju Setuju Sangat setuju



  

 
 

4. Memberi tugas dan soal ujian yang sesuai dengan silabus, RPS, dan materi ajar 

 
 

 

5. Mampu menggunakan strategi pembelajaran yang efektif 

0% 0%

29%

56%

15%

Diagram Lingkar Dosen Teratur/tertib dalam penggunaan waktu perkuliahan

Sangat tidak Setuju Tidak setuju Cukup setuju Setuju Sangat setuju

0% 0%

42%

29%

29%

Diagram Lingkar Dosen Memberi tugas dan soal ujian yang sesuai dengan 
silabus, RPS, dan materi ajar

Sangat tidak Setuju Tidak setuju Cukup setuju Setuju Sangat setuju

0% 0%

29%

40%

31%

Dosen mampu Menggunakan Strategi Pembelajaran yang efektif

Sangat tidak Setuju Tidak setuju Cukup setuju Setuju Sangat setuju



  

0% 0%

32%

43%

25%

Dosen Memiliki Wawasan Keilmuan yang mendalam

Sangat tidak Setuju Tidak setuju Cukup setuju Setuju Sangat setuju

6. Mampu dalam pemanfaatan media pembelajaran 

 
 
7. Memiliki wawasan keilmuan yang mendalam 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8. Berbusana rapih dan serasi, bertutur kata, bersikap dan bertindak santun 

  

 
 

0% 0%

37%

43%

20%

Diagram Lingkar Dosen mampu dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran

Sangat tidak Setuju Tidak setuju Cukup setuju Setuju Sangat setuju

0% 0%

32%

39%

29%

Berbusana rapih dan serasi, bertutur kata, bersikap dan bertindak santun

Sangat tidak Setuju Tidak setuju Cukup setuju Setuju Sangat setuju



  

 

 

9. Toleran terhadap perbedaan pendapat 

 

0% 0%

37%

51%

12%

Diagram Lingkar Dosen Toleran terhadap Perbedaan Pendapat

Sangat tidak Setuju Tidak setuju Cukup setuju Setuju Sangat setuju



 

 

B. Hasil Evaluasi Bidang Penelitian 

Hasil evaluasi kinerja dosen bidang penelitian tahun 2016 sebagai berikut. 

Sumber Pembiayaan Jumlah Penelitian Dosen 

Pembiayaan sendiri oleh peneliti 19 

PT/yayasan yang bersangkutan 36 

Kemdiknas/Kementerian lain terkait 0 

Institusi dalam negeri di luar 

Kemdiknas/Kementerian lain terkait 

2 

Institusi luar negeri 1 

TOTAL 58 

        Temuan hasil evaluasi kinerja dosen bidang penelitian: 

1. Semua dosen STKIP Muhammadiyah Sorong sudah melakukan penelitian minimasl 1 

kali dalam satu tahun. 

2. Penelitian mandiri dan biaya internal dari STKIP Muhammadiyah Sorong masih sangat 

tinggi dibandingkan dengan penelitain eksternal. 

 

C. Hasil Evaluasi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

        Hasil evaluasi kinerja dosen STKIP Muhammadiyah Sorong bidang pengabdian 

kepada masyarakat tahun 2016 sebagai berikut. 

Sumber Pembiayaan 
Jumlah Kegiatan PkM Tahun 

2016 

Pembiayaan sendiri oleh peneliti 7 

PT/yayasan yang bersangkutan 37 

Kemdiknas/Kementerian lain terkait 1 

Institusi dalam negeri di luar 

Kemdiknas/Kementerian lain terkait 

1 

Institusi luar negeri 3 

TOTAL 
49 

 



 

 

Temuan hasil evaluasi kinerja dosen bidang pengabdian kepada masyarakat tahun 2016 

adalah pengabdian masyarakat yang paling banyak didanai adalah pendanaan mandiri dan 

oleh STKIP Muhammadiyah Sorong. Sedangkan pengabdian dari dana eksternal sangat 

rendah sekali. 

 


