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Bimbingan Teknis (Bimtek) 

 PENYUSUNAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI  
DI PERGURUAN TINGGI 

 

 

A. LATAR BELAKANG  

Pentingnya sumberdaya manusia (SDM)  sebagai aset dan sekaligus sumber 

kapabilitas semakin disadari di lingkungan perguruan tinggi. Untuk itu diperlukan 

pengelolaan SDM yang mendorong kapasitas pembelajaran individu sebagai 

pengungkit pembelajaran organisasi secara berkesinambungan. Salah satu bentuk 

program yang dilakukan adalah pengelolaan kinerja yang melibatkan aktivitas 

penilaian kinerja bagi seluruh pegawai di lingkungan perguruan tinggi.  

Perguruan tinggi memiliki keunikan dalam hal SDM, antara lain adanya 

perbedaan status kepegawaian, yaitu dosen, karyawan administratif, pejabat 

struktural, dan dosen tugas belajar. Disamping itu terjadi dual career dalam praktik 

pengelolaan, misalnya dosen yang memiliki tugas sebagai pejabat struktural, atau 

dosen yang sedang tugas belajar. Dalam konsep pengelolaan SDM yang 

mencerminkan good university governance, seluruh SDM dengan status tersebut 

perlu dinilai hasil kerja yang dicapai, sebagai ukuran awal keberhasilan proses 

akademik, layanan, dan kinerja perguruan tinggi secara keseluruhan.     Untuk itu 

diperlukan sistem penilaian kinerja dengan pendekatan penilaian kinerja 360o yang 

mampu mengukur perbedaan status dan mencerminkan kinerja pelaksanaan tugas 

secara akuntabel. 

Pengelolaan kinerja dosen dan karyawan perguruan tinggi merupakan 

agenda penting yang perlu dilakukan. Dengan pengelolaan kinerja diharapkan 

diperoleh profil kinerja dosen, karyawan, dan pejabat struktural sehingga dapat 

dilakukan maping pengembangan SDM perguruan tinggi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Hasil Penilaian Kinerja yang dilakukan secara 

berkesinambungan diharapkan mampu memberikan kontribusi antara lain 

peningkatan prestasi kerja pegawai, feedback  bagi manajemen perguruan tinggi, 

serta pengelolaan sumberdaya manusia yang integratif. 
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B. Tujuan 
1. Memberikan pemahaman pentingnya pengelolaan kinerja pegawai di 

perguruan tinggi dengan pendekatan 360o. 
2. Memberikan bimbingan teknis penyusunan indikator kinerja dosen, 

karyawan admininstratif, dan pejabat struktural 
3. Memberikan pemahaman tentang langkah penyusunan instrumen 

pengukuran untuk setiap indikator kinerja 
4. Membantu merumuskan langkah implementasi sistem 

 
 

C. Hasil yang Diharapkan 
1. Draft sistem penilaian kinerja karyawan 
2. Draft sistem penialian kinerja dosen 
3. Draft sistem penilaian kinerja pejabat struktural  

 
D. Peserta Program 

1. Pengurus/Yayasan 
2. Pejabat bidang Pengelolaan SDM (WR II/Pembantu Ketua II)  
3. Kepala Badan Penjaminan Mutu 
4. Kepala Biro/Bagian  SDM 
5. Pengurus Jurusan/program studi 
6. Tim perumus sistem penilaian kinerja di Perguruan Tinggi 
7. Dosen/karyawan  pemerhati pengembangan SDM 

 
E. Materi Program 

1. Pengantar Pengelolaan SDM  
2. Konsep Penilaian Kinerja  
3. Pengukuran Kinerja dengan pendekatan 360o 
4. Pengembangan Indikator Kinerja Dosen 
5. Pengembangan Indikator Kinerja Karyawan 
6. Pengembangan Indikator Kinerja Pejabat Struktural 
7. Pengembangan Metodologi Pengukuran Kinerja 
8. Pengembangan Instrumen Pengukuran 
9. Langkah Implementasi 

10. Latihan, simulasi, dan diskusi 
 

F. Pelaksanaan 

Skedul pelaksanaan: Hari Rabu sd Jum’at minggu ke-2 dan minggu ke-4  
Catatan:  
1. Program akan berjalan jika jumlah peserta minimal 3 orang 
2. Hari dan tanggal  pelaksanakan bisa  disesuaikan dengan jadual peserta  

G. Investasi  

Investasi Program Rp. 2.750.000/org  
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Pembayaran melalui transfer ke rekening Bank Mandiri no: 137-00-1019382-5 

 
H. Narasumber 

Sri Handari Wahyuningsih, SE., M.Si. dan tim. 
Adalah tim perumus dan tim implementasi Sistem Penilaian Kinerja  Pegawai di  
Perguruan Tinggi,  narasumber perumusan sistem penilaian kinerja di beberapa 
lembaga dan perguruan tinggi,  dan konsultan penyusunan sistem penilaian kinerja 
pegawai. 
 

I. Fasilitas 
1. Modul 
2. Stationaries 
3. Sertifikat 
4. Foto 
5. Snack dan Makan Siang selama pelaksanaan 
6. Penjemputan: bandara/stasiun-Hotel-Lokasi Pelatihan  

 
J. Informasi dan pendaftaran 

 
Pusat Pengembangan Manajemen UMY 
Jalan Lingkar Barat Tamantirto, YK.  
 
Telp (0274) 387656, fax (274) 387646, email:ppm_umy@umy.ac.id 
 
CP:  
085743339316 (Susi) atau  08164267543  
 
Pendaftaran paling lambat tanggal  1 minggu sebelum pelaksanaan. 
 

 
Informasi Pusat Pengembangan Manajemen (PPM): web 


