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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan STKIP Modern Ngawi 

perlu melakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk mencapai Visi, Misi, 

dan Tujuan STKIP Modern Ngawi. Untuk mecapai Visi, Misi, dan Tujuan, maka 

partisipasi Bapak/Ibu sangat kami harapkan dengan mengisi kuesioner untuk 

mengukur tingkat kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk perbaikan-

perbaikan yang perlu dilakukan oleh Ketua STKIP Modern Ngawi. Pada tahun 

ajaran 2020/2021 ini pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan 

terhadap tata pamong, tata kelola dan kerjasama di STKIP Modern Ngawi 

dilakukan pada masing-masing unit kerja hal ini guna memperoleh gambaran 

secara umum dan merata mengenai tingkat kepuasan pengguna jasa dalam hal 

ini dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan SDM yang 

berlangsung selama 1 tahun ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh, tingkat 

kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap tata pamong dan tata kelola 

di STKIP Modern Ngawi. 

Dari hasil yang didapat terlihat sebagian besar aspek di setiap instrument 

berbeda nilai rata-ratanya. Hal ini dapat dikarenakan faktor kondisi setiap dosen 

dan tenaga kependidikan yang berbeda karakteristik dan lamanya bekerja . Hal 

tersebut nantinya akan dilakukan evaluasi lebih lanjut guna menghasilkan suatu 

masukkan bagi pihak pengelola SDM termasuk pejabat struktural maupun 

pihakpihak lain yang terlibat. Selain itu, evaluasi ini nantinya juga akan menjadi 

masukkan perbaikan agar di tahun depan survey yang disebarkan dapat lebih 

representative menggambarkan tingkat kepuasan dosen dan tenaga 

kependidikan di lingkungan di STKIP Modern Ngawi. 

B. Tujuan Tracer Study 

Adapun Pedoman ini ini dibuat bertujuan untuk: 

1) Sebagai pegangan/ dasar  
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2) Mengukur tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan sebagai 

pengguna utama layanan tata pamong dan tata kelola di STKIP 

Modern Ngawi. 

3) Hasil dari evaluasi diharapkan mampu menjadi masukkan bagi 

pengelola SDM untuk meningkatkan layanan. 

C. Sasaran 

Survei kepuasan mitra, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa 

ditujukan bagi dosen dan tenaga kependidikan di STKIP Modern Ngawi dan 

memiliki sasaran untuk: 

1) Mendorong partisipasi mitra, dosen, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa untuk menilai kinerja tata pamong dan tata kelola. 

2) Mendorong penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup survey kepuasan mitra, dosen, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa terhadap tata pamong antara lain: 

1) Aspek kepuasan terhadap kinerja tata pamong yang meliputi 

kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan 

keadilan. 

2) Aspek kepuasan terhadap kinerja kepemimpinan yang terdiri dari 

kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan 

kepemimpinan public. 

3) Sistem kepuasan pengelolaan fungsional dan operasional yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, 

dan pengendalian.
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BAB II 
HASIL SURVEI KEPUASA 

1. Tesedianya sistem tata pamong, tata kelola dan kerjasama STKIP Modern 

Ngawi. 
 

 

2. Tersedianya Instrument Penilaian Kinerja Pimpinan. 
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3. Terlaksananya Kegiatan Tridharma Yang Mendukung Pelaksanaan Visi, 

Misi, Tujuan, STKIP Modern Ngawi. 
 

 

4. Tersedianya Organogram Yang Menunjukkan Struktur Organisasi STKIP 

Modern Ngawi. 
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5. Tersedianya dokumen pedoman kode etik dosen, tenaga kependidikan 

dan mahasiswa 

 

 

6. Terlaksananya kerjasama dengan mitra dan pengguna lulusan 
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BAB III 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap layanan tata kelola STKIP 

Modern Ngawi, dapat disimpukan sebagai berikut: 

1. Hasil survei menunjukan bahwa 93% Dosen dan Tendik memahami 

tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada tata 

kelola dan SOP yang di terapkan di STKIP Modern Ngawi. 

2. Hasil survei mengenai instrument penilaian kinerja pimpinan 

menunjukan bahwa 94%. Dosen dan Tendik memahami tugas dan 

fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada tata kelola dan 

SOP yang di terapkan di STKIP Modern Ngawi. 

3. Hasil survei terkait kegiatan Tridharma yang mendukung pelaksanaan 

Visi, Misi, Tujuan, menunjukan bahwa 95% Dosen dan Tendik 

memahami tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman 

pada tata kelola dan SOP yang di terapkan di STKIP Modern Ngawi. 

4. Hasil survei mengenai organogram yang menunjukkan struktur 

organisasi menunjukan bahwa 93% Dosen dan Tendik memahami 

tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada tata 

kelola dan SOP yang di terapkan di STKIP Modern Ngawi. 

5. Hasil survei menunjukan ketersiadan dokumen pedoman kode etik 

dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa menunjukan bahwa 96% 

Dosen dan Tendik memahami tugas dan fungsinya masing-masing 

dengan berpedoman pada tata kelola dan SOP yang di terapkan di 

STKIP Modern Ngawi. 

6. Hasil survei terkait implementasi kerjasama dengan mitra dan 

pengguna lulusan menunjukan bahwa 95% Dosen dan Tendik 

memahami tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman 

pada tata kelola dan SOP yang di terapkan di STKIP Modern Ngawi. 
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B. Rekomendasi 

Hasil evaluasi terhadap capaian tata pamong, tata kelola dan kerjasama 

menunjukkan beberapa indikator kinerja sudah tercapai namun belum 

dilaksanakan secara optimal. 

a) Perlu adanya audit mutu internal terkait hasil survei kepuasan pengguna 

terhadap tata pamong, tata kelola dan kerjasama 

b) Implementasi dari berbagai MoU baik dalam maupun luar negeri sebagai 

perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi belum maksimal. 

c) Belum optimalnya penggunaan ICT (Information Communication and 

Technology) dalam pengembangan perguruan tinggi. 

d) Pengembangan sumber daya manusia (tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan) belum terencana dan terlaksana secara maksimal. 

Demi pencapaian kinerja tata pamong tata kelola dan kerjasama diadakan 

rencana perbaikan dan pengembangan sebagai berikut: 

a) Melaksanakan audit mutu internal secara menyeluruh. 

b) Mengoptimalkan pemanfaatan ICT dalam peningkatan manajemen 

pelayanan. 

c) Memberikan kesempatan pada dosen dan tenaga kependidikan untuk 

melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

d) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, 

lembaga/instansi lain yang terkait, baik dalam maupun luar negeri. 
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Lampiran: 

1. Responden terdiri dari Mitra 25%, Dosen 28%, Tenaga Kependidikan 10% 

dan Mahasiswa 37%. 

 

2. Istrumen kuesioner kepuasan pengguna tata pamong, tata kelola dan 

kerjasama STKIP Modern Ngawi. 
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3. Sebaran pertanyaan istrumen kepuasan pengguna tata pamong, tata kelola 

dan kerjasama STKIP Modern Ngawi. 

 


