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Periode 2020 – 2025

RENCANA STRATEGIS
BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

Rencana strategis ini disusun untuk mengembangkan Bagian
Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas
Pembangunan Jaya menjadi unit unggulan yang dapat
dibanggakan universitas pada tingkat nasional maupun
internasional sesuai Rencana Induk Pengembangan 2010 2035

Telah dipresentasikan dalam rapat pimpinan Universitas Pembangunan Jaya pada tanggal
10 Januari 2020

Disusun oleh
Rini Utami Pramono, M.Si.
Duma Rosmayanti
Pinta Cahyaningsih

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Universitas Pembangunan Jaya
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Sambutan
Puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat Yang Maha Kuasa atas rampungannya Rencana
Strategis (Renstra) Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Pembangunan Jaya
(UPJ) periode 2020 - 2025.
Renstra ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra induk UPJ, merupakan peta
jalan yang mencakup rencana dan strategi pengembangan Bagian Pengembangan Sumber Daya
Manusia khususnya dalam aspek sumber daya manusia, dalam kurun waktu 5 tahun. Disusun dengan
memperhatikan dinamika internal, kebijakan dalam aspek pendidikan tinggi di tingkat nasional, dan
perkembangan dunia internasional, Renstra berbasis kinerja ini diharapkan menjadi acuan bagi UPJ
dalam memetakan strategi pemantapan sumber daya manusia untuk mencapai standar mutu dan
layanan pendidikan menuju Universitas kelas dunia berbasis urban.
Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyusunan
Renstra ini. Besar harapan kami Renstra ini dapat menjadi panduan utama untuk membentuk dan
melahirkan "The Man Behind The Gun", sumber daya manusia tangguh dan kompeten yang menjadi
eksekutor untuk kemajuan institusi.
Terima Kasih
10 Januari 2020

Eddy Yusuf, Ph.D.
Wakil Rektor Bidang Operasional
NIP 08.0716.026
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Kata Pengantar
Sumber yang terpenting dalam setiap organisasi adalah manusia, oleh karena itu dalam suatu
organisasi, manusia memiliki peran penting yang sangat strategis dalam mencapai tujuan organisasi.
Sumber daya manusia adalah “The People who are ready, willing and able to contribute to
organizational goals” (Wether and David, 1996). Berdasarkan pendapat ini, maka Universitas
Pembangunan Jaya berkomitmen untuk dapat menyediakan dan mengembangkan sumber daya
manusia yang siap, mau dan mampu untuk berkontribusi dalam usaha pencapaian tujuan universitas.
Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pengembangan SDM (BPSDM) Universitas Pembangunan Jaya
tahun 2020-2025 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan dalam
pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia. Renstra ini merupakan dokumen
perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Universitas. Sejalan dengan
tinjauan internal terhadap tujuan, sasaran dan indikator sasaran Renstra Universitas sebelumnya,
maka dilakukan perbaikan dan pengembangan agar Renstra BPSDM dapat sejalan dengan visi misi,
tujuan dan sasaran Renstra Universitas Pembangunan Jaya.
Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis kebijakan,
rencana program dan kegiatan, indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran
pengembangan sumber daya manusia.
Renstra 2020-2025 ini merupakan proses pengembangan yang tidak terlepas dari proses
pengembangan sumber daya manusia pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan
berisikan program dan kegiatan lanjutan.
Renstra ini disusun berdasarkan kepada:
1. Rencana Induk Pengembangan Universitas Pembangunan Jaya 2015-2035;
2. Rencana Strategis Universitas Pembangunan Jaya 2020-2025;
3. Laporan Akademik Rektor Universitas Pembangunan Jaya Tahun akademik 2015/2016 hingga
tahun akademik 2018/2019;
Dalam menyusun Renstra ini, dipahami bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam
pengembangan sumber daya manusia, yaitu tantangan yang bersumber dari internal perguruan tinggi,
sekaligus tantangan yang bersumber dari lingkungan eksternal perguruan tinggi. Tantangan terbesar
dalam pengelolaan SDM adalah pemenuhan kompetensi yang dipersyaratkan untuk mencapai
peringkat/prestasi yang diharapkan.
Semoga Renstra ini dapat memberikan panduan dan arah bagi Universitas Pembangunan Jaya dalam
menunaikan kewajiban dan memenuhi tuntutan kebutuhan SDM dalam lima tahun mendatang.
Terima Kasih
10 Januari 2020

Rini Utami Pramono, M.Si.
Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
NIP 08.1111.029
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LEMBAR PENGESAHAN UNIVERSITAS

Rencana strategis ini merupakan hasil dari kajian lingkungan dan pencapaian unit secara
komprehensif dengan melibatkan pendapat dari para pihak yang berkepentingan. Telah
dipaparkan dalam forum rapat pimpinan pada tanggal 10 Januari 2020

.

disahkan oleh:

Rektor UPJ

Presiden UPJ

Leenawaty Limantara, Ph.D.
NIP 08.0815.010

Edmund Sutisna, MBA.
NIP 08.0710.001
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“A person who feels appreciated will always do more than what is expected”
-Unknown
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Pendahuluan
Rencana strategis (Renstra) adalah proses perencanaan yang dilakukan suatu organisasi
untuk menentukan strategi atau arah, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan
sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai visi, misi,
tujuan dan sasaran organisasi. Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran UPJ
yang berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan UPJ 2015-2035.

Renstra Biro Pengembangan SDM (BPSDM) ini merupakan arahan kebijakan dan
pengambilan

keputusan

dalam

pengelolaan

dan

pengembangan

unit,

dengan

memperhatikan perkembangan UPJ dan isu-isu strategisnya. Renstra ini akan menjadi dasar
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan atau Program Kerja Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) lima tahun mendatang dalam kurun waktu tahun 2020 – 2025.
Rancangan Renstra ini merupakan hasil rencana yang dihimpun dari hasil pelaksanaan
penyelenggaraan pendidikan tinggi selama empat tahun sebelumnya (2015-2019), hasil
pemetaan dan analisis situasi Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM),
penelusuran berkas dokumen pendukung tahun 2015-2019 dan berdasarkan aspirasi sivitas
akademika Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Secara umum, Renstra ini
memuat sejarah, visi, misi, tujuan, sasaran, analisis TOWS, tantangan, juga arah kebijakan,
strategi, dan program. Indikator perilaku (Key Behavioral Indicators) dan indikator
kinerja/performansi.
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Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) adalah sebuah perguruan tinggi swasta di daerah
Bintaro yang berdiri pada tahun 2011 dan didukung oleh kelompok usaha Pembangunan Jaya
yang bergerak di bidang properti, manufaktur, konsultan manajemen, kontraktor,
pariwisata/rekreasi, mekanikal & elektrikal dan pendidikan. Kelompok usaha Pembangunan
Jaya memiliki pengalaman lebih dari 55 tahun dalam mengelola sektor usaha dan beritikad
untuk mengabdikan sebagian dari kegiatan usaha induknya ke pendidikan dalam
membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas.

Itikad ini, telah diwujudkan dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Jaya pada tahun 1991.
Sepanjang perjalanannya, Yayasan Pendidikan Jaya telah menaungi penyelenggaraan
pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu
TK/SD/SMP/SMA

Sekolah

Pembangunan

Jaya

I

di

Bintaro

sejak

tahun

1992,

TK/SD/SMP/SMA Global Jaya tahun 1995, dan TK dan SD Sekolah Pembangunan Jaya II di
Sidoarjo sejak tahun 2006. Berangkat dari keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan dasar
dan menengah lebih dari 10 tahun, Yayasan Pendidikan Jaya berinisiatif melangkah lebih
jauh untuk membentuk institusi pendidikan tinggi yang diberi nama Universitas Pembangunan
Jaya.

Melalui perjalanan yang cukup panjang dan berliku akhirnya Universitas Pembangunan Jaya
berhasil memperoleh ijin penyelenggaran pendidikan dengan Ijin Operasional sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38/D/O/2011 tanggal 25 Pebruari 2011.
Berbekal moto "Integrity, Professionalism, and Entrepreneurship", UPJ adalah sebuah rumah
belajar di mana mahasiswa dapat menimba ilmu dan mengembangkan diri untuk menjadi
insan berintegritas, profesional, kreatif, inovatif, dan berjiwa entrepreneur.

Awal mula penyelenggaraan pendidikan tinggi, UPJ menempati sebuah kompleks ruko yang
berada di kawasan Bintaro Jaya. Seiring dengan pertumbuhan mahasiswa dan kebutuhan
pengembangan kampus yang lebih baik, dengan dukungan penuh dari kelompok usaha
Pembangunan Jaya dan Yayasan Pendidikan Jaya, UPJ menempati gedung baru yang juga
berada di kawasan Bintaro Jaya sejak Juni 2015. Keseriusan kelompok usaha Pembangunan
Jaya dan Yayasan Pendidikan Jaya dalam mendukung UPJ ditunjukkan dengan komitmen
berupa lahan seluas 15 hektar yang dialokasikan untuk pengembangan UPJ 20 tahun ke
depan.

Biro Pengembangan SDM (BPSDM) merupakan bagian dari Universitas Pembangunan Jaya
yang mendukung operasional seluruh kegiatan pengembangan sumber daya manusia
Universitas Pembangunan Jaya (UPJ). BPSDM yang pada awal berdirinya UPJ merupakan
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sebuah unit dengan nama Bagian Sumber Daya Manusia, Umum dan Legal (SDM, Umum
dan Legal) yang berada di bawah Biro Sumber Daya dan Keuangan. Pada awal tahun 2016,
pimpinan Universitas memutuskan untuk memisahkan bagian ini menjadi 2 (dua) bagian,
yaitu Bagian Sumber Daya Manusia dan Bagian Umum.

Pada awal tahun 2018, PT. Pembangunan Jaya memastikan bahwa pengembangan sumber
daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Untuk
menginternalisasi budaya perusahaan group Pembangunan Jaya, yaitu pengelolaan sumber
daya manusia yang adil, berbasis meritokrasi dengan menekankan pada pencapaian kinerja
unggul berdasarkan kompetensi, maka diperlukan pemahaman konsep dan pelaksanaan
pengelolaan sumber daya manusia yang sama dan konsisten di semua lini, termasuk UPJ.
Perubahan nomenklatur dari Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) mulai dilakukan oleh UPJ pada tahun 2018.

Biro Pengembangan SDM (BPSDM) dalam perjalanannya telah membantu memberikan
dukungan kepada UPJ dalam mengelola dosen dan tenaga kependidikan yang membantu
dalam operasional baik akademik maupun non akademik. Secara umum jumlah dosen dan
tenaga kependidikan UPJ dapat dilihat pada grafik berikut ini:
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Gambar 1. Grafik Jumlah Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa UPJ Tahun Akademik
2014/15 s.d. Tahun Akademik 2019/20

Grafik di atas menggambarkan bahwa UPJ telah bertumbuh menjadi universitas yang lebih
besar dengan peningkatan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang mengiringi
peningkatan jumlah mahasiswa yang diterima di UPJ.

Pada tahun 2018, Universitas Pembangunan Jaya mengajukan akreditasi dan memperoleh
nilai 345 dengan predikat B, yang dikukuhkan dalam SK BAN PT No. 300/SK/BANPT/Akad/PT/XI/2018 yang merupakan pengakuan atas prestasi yang berhasil dicapai oleh
universitas. Pada proses pencapaian tersebut Biro Pengembangan SDM (BPSDM) juga turut
berkontribusi dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyelesaikan beberapa pedoman/SOP yang perlu dilengkapi. Bagian BPSDM telah
memiliki banyak SOP sebagai dasar operasional pengelolaan sumber daya manusia.
Tabel 1. SOP Bagian BPSDM untuk pengelolaan sumber daya manusia.
No. Dokumen

Judul Dokumen

SPT-I/05/SOP-01

SOP Perencanaan Sumber Daya Manusia

SPT-I/05/SOP-02

SOP Tata Cara Pemilihan Pejabat Struktural

SPT-I/05/SOP-03

SOP Rekrutmen Eksternal

SPT-I/05/SOP-04

SOP Rekrutmen Dosen Luar Biasa

SPT-I/05/SOP-05

SOP Mutasi (Rekrutmen Internal)

SPT-I/05/SOP-06

SOP Kegiatan Orientasi Pegawai Baru

SPT-I/05/SOP-07

SOP Pengangkatan Pegawai Tetap

SPT-I/05/SOP-08

SOP Pelaksanaan Kegiatan Sharing Session
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No. Dokumen

Judul Dokumen

SPT-I/05/SOP-33

SOP Selesai Masa Perjanjian kerja Waktu Tertentu

SPT-I/05/SOP-34

SOP Penilaian Kinerja Dosen dan Tendik

SPT-I/05/SOP-35

SOP Pengunduran Diri

SPT-I/05/SOP-36

SOP Serah Terima Pekerjaan

SPT-I/05/SOP-37

SOP Pemutusan Hubungan Kerja

SPT-I/05/SOP-38

SOP Pembuatan Kartu Pegawai

SPT-I/05/SOP-39

SOP Pembinaan Pegawai

SPT-I/05/SOP-40

SOP Pendampingan Mentoring Pegawai Baru

SPT-I/05/SOP-41

SOP Fleksibilitas Jam Kerja dan Hari Pengganti

SPT-I/05/SOP-42

SOP Pengalihan Cuti Bersama menjadi Libur

SPT-I/05/SOP-43

SOP Dosen Praktisi

SPT-I/05/SOP-44

SOP Pembentukkan Kelompok Keahlian

SPT-I/05/SOP-45

SOP Skema Dosen tetap Paruh Waktu

SPT-I/05/SOP-46

SOP Status Kepegawaian Tendik Non Sarjana dan Bantuan pendidikan

2. Melengkapi Buku Induk Dosen dan Buku induk Tenaga kependidikan sebagai pusat
data kepegawaian UPJ. Selain buku induk, kelengkapan dokumen seluruh pegawai
sejak diterima dan selama berada di UPJ juga dipersiapkan, sehingga asesor
akreditasi dapat menilai bahwa terdapat pengelolaan SDM yang baik di UPJ;

3. Penyusunan Analisa Jabatan dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga
internasional yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, Thomas
Internasional dengan melakukan pengisian kuesioner untuk analisa jabatan. Hasil/
laporan hasil analisa jabatan dari Thomas Internasional masih perlu dilengkapi dan
disesuaikan dengan kondisi organisasi UPJ;

4. Melakukan percepatan peningkatan jumlah dosen ber JAD dan bersertifikasi dosen,
terutama untuk dosen-dosen yang baru bergabung di UPJ pada periode akreditasi
tersebut, sehingga jumlah dosen yang tercatat di PD-DIKTI dapat memenuhi syarat
minimal untuk pengajuan akreditasi Program Studi maupun akreditasi institusi.
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Gambar 2. Jumlah Dosen dengan Jabatan Akademik dari tahun 2014/2015 hingga
Tahun Akademik 2019/2020
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Gambar 3. Jumlah Dosen Bersertifikasi dari tahun 2014/2015 sampai dengan Tahun
akademik 2019/2020

5. Bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU), mengikutsertakan
dosen maupun tenaga kependidikan dalam kegiatan untuk persiapan akreditasi dalam
bentuk pelatihan maupun bimbingan teknis terkait dengan persiapan akreditasi
Program Studi maupun akreditasi Perguruan Tinggi.
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Tabel 2. Daftar Kegiatan Pelatihan yang diikuti Dosen/Tendik dalam persiapan Akreditasi Program
Studi/Perguruan Tinggi

No

1

2

Nama

Husein Rahmat
Kisman

Syarifah Inayah

Jabatan

Nama Pelatihan

Nara
Sumber/
Pelaksana

Tempat/Tgl

Staf BP
Staf Perpust

Bimbingan Teknis
Penyusunan Instrumen
Akreditasi Institusi
Perguruan Tinggi

Kopertis IV

Sumedang, 9-11
Agustus 2016

Staf LPMU

Workshop implementasi
Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI)Perguruan
Tinggi

Kopertis IV

Jatinangor, 19-21
April 2017

APTISI III

Jakarta, 03 Mei
2017

3

Rini Pramono

Ka LPMU

Lokakarya Nasional
Pengisian Instrumen
Akreditasi Institusi
Perguruan Tinggi

4

Rini Pramono
Rina Nuraini
Indri Theresia
Siti Zaeriyah
Fauzan Joko
Husein Rahmat
Syarifah Inayah

Ka LPMU
Ka SDM
Staf LPMU
Sekretaris
Ka BKAL
Ka BP
Staf LPMU

Lokakarya Sistem
Penjaminan Mutu Internal
dan Audit Mutu Internal

Universitas
Multimedia
Nusantara

Serpong, 31Juli –
04 Agustus 2017
083/STEREK/UPJ/07.17

5

Rini Pramono
Indri Theresia
Denny Ganjar P
Siti Zaeriyah

Ka LPMU
Staf LPMU
Ka ICT
Sekretaris

Lokakarya Sistem
Penjaminan Mutu Internal

Universitas
Multimedia
Nusantara

Serpong, 2-4
Agustus 2017

6

Rini Pramono
Indri Theresia
Denny Ganjar P
Siti Zaeriyah
Syarifah Inayah
Anwar Jayaningrat

Ka LPMU
Staf LPMU
Ka ICT
Sekretaris
Staf LPMU
ICT

Kegiatan Magang,
Program PT Asuh Menuju
Prodi Unggul

Universitas
Multimedia
Nusantara

Serpong, 14-15
Agustus 2017
089/STEREK/UPJ/08.17

7

Rini Pramono
Indri Theresia
Syarifah Inayah
Rina Nuraini
Fauzan Joko
Duma Rosmayanti

Ka LPMU
Staf LPMU
Staf LPMU
Ka SDM
Ka BKAL
Staf SDM

Kegiatan Magang,
Program PT Asuh Menuju
Prodi Unggul

Universitas
Multimedia
Nusantara

Serpong, 16 & 18
Agustus 2017
090/STEREK/UPJ/08.17

8

Rina Nuraini
Duma Rosmayanti

Ka SDM
Staf SDM

Kegiatan Magang,
Program PT Asuh Menuju
Prodi Unggul

Universitas
Multimedia
Nusantara

Serpong, 21-22
Agustus 2017
091/STEREK/UPJ/08.17

9

Indri Theresia
Agustinus Agus
Evry Fajar
FX Danang Pramono

Staf LPMU
Ka LPPM
Staff BP
Staff BP

Kegiatan Magang,
Program PT Asuh Menuju
Prodi Unggul

Universitas
Multimedia
Nusantara

Serpong, 23
Agustus 2017
092/STEREK/UPJ/08.17

10

Agustinus Agus
Evry Fajar
FX Danang Pramono
Syarifah Inayah
Kisman

Kegiatan Magang,
Program PT Asuh Menuju
Prodi Unggul

Universitas
Multimedia
Nusantara

Serpong, 24
Agustus 2017
093/STEREK/UPJ/08.17

Ka LPPM
Staff BP
Staff BP
Staf LPMU
Ka Perpus
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No

11

12

13

Nama
Rini Pramono
Indri Theresia
Syarifah Inayah
Rina Nuraini
Kisman

Rini Pramono
Indri Theresia
Syarifah Inayah

Rini Pramono
Indri Theresia

Jabatan

Nama Pelatihan

Nara
Sumber/
Pelaksana

Tempat/Tgl

Ka LPMU
Staf LPMU
Staf LPMU
Ka SDM
Ka Perpus

Kegiatan Magang,
Program PT Asuh Menuju
Prodi Unggul

Universitas
Multimedia
Nusantara

Serpong, 25
Agustus 2017
094/STEREK/UPJ/08.17

Ka LPMU
Staf LPMU
Staf LPMU

Monitoring dan evaluasi
yang diselenggarakan
oleh Direktorat
Penjaminan Mutu
Belmawa
Kemenristekdikti

Universitas
Multimedia
Nusantara

Serpong, 08
September 2017
103/STEREK/UPJ/09.17

Ka LPMU
Staf LPMU

Lokakarya Monitoring dan
Evaluasi Sistem
Penjaminan Mutu Internal
(SPMI). Program PT Asuh
Menuju Prodi Unggul

Universitas
Multimedia
Nusantara

Bogor, 29
September – 01
Oktober 2017
115/STEREK/UPJ/09.17

Sebagai bagian dari Universitas Pembangunan Jaya, Biro Pengembangan SDM (BPSDM)
selalu mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Universitas Pembangunan Jaya 2010
-2035 dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Menjalani periode 5 (lima) tahun kedua
(2015-2020), Universitas Pembangunan Jaya mencanangkan tema Good University
Government with strong positioning points yang diterjemahkan menjadi beberapa target
pencapaian yaitu: ethical and competence people, program governance, entrepreneurship,
softskill, urban study, green and modern campus, strong academic culture, dan
internationalization.

Berkaitan dengan tema pencapaian lima tahun kedua tersebut, Biro Pengembangan SDM
(BPSDM) tentunya berusaha untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung yang akan
mendukung pencapaian tema tersebut dan akan terus dilakukan untuk memastikan
pengelolaan SDM dan kompetensi SDM yang dimiliki UPJ memenuhi persyaratan minimal
untuk mencapai Visi dan Misi Universitas.

Tabel 3. Evaluasi Rencana Strategis Periode 2015-2020
No

1

Target Periode 2015-2020

Ethical and competence people

Program/Aktifitas Utama
- Sistem rekrutment sesuai dengan SOP untuk
mendapatkan pegawai yang memiliki nilai-nilai yang
sama dengan UPJ;
- Pengimplementasian Nilai-Nilai Jaya dalam Budaya
Kerja untuk meningkatkan espri de corp seluruh sivitas
akademika
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No

Target Periode 2015-2020

Program/Aktifitas Utama

2

Program governance

- Melengkapi dan memperbaharui SOP dan kebijakan
pengelolaan SDM sesuai dengan perkembangan
organisasi dan Standar Mutu;
- Menyediakan penghargaan dan penilaian kinerja
berbasiskan Key Performance Indicator (KPI);

3

Entrepreneurship

N/A

4

Softskill

- Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sivitas
akademika dengan menyelenggarakan kegiatan
pelatihan softskills secara berkala dan terjadwal;

5

Urban study

N/A

6

Green and modern campus

- Membangun sistem informasi kepegawaian (HRIS)
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses
kepegawaian;

7

Strong academic culture

8

Internationalization

- Mendorong dan menyediakan fasilitas pembelajaran
bagi sivitas akademika untuk dapat mengembangkan
kompetensi sesuai dengan job dimensionnya;
- Mempersiapkan peningkatan kemampuan berbahasa
Inggris dosen dan tenaga kependidikan;
- Kerjasama dengan perguruan tinggai luar negeri dalam
hal pengembangan dosen

Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang bersifat terus
menerus dan tidak terbatas pada waktu, sehingga apa yang telah dilakukan pada periode
2015-2020 dan periode sebelumnya akan dilakukan secara konsisten dengan adanya
penambahan program yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Univesitas.
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Lingkungan Persaingan
Sesuai domisili operasional di kawasan Bintaro, Universitas Pembangunan Jaya berada pada
wilayah administrasi LLDIKTI IV yang menaungi wilayah Jawa Barat dan Banten. Lokasi
tersebut juga menjadi lokasi perbatasan dengan wilayah administrasi LLDIKTI III yang
menaungi DKI Jakarta sehingga menjadikan Universitas Pembangunan Jaya tidak hanya
menghadapi tantangan untuk bersaing dengan perguruan tinggi di wilayah LLDIKTI IV tapi
juga dengan perguruan tinggi di wilayah LLDIKTI III.

Lokasi ini secara langsung juga menuntut Biro Pengembangan SDM (BPSDM) untuk
mendukung Universitas Pembangunan Jaya dalam bersaing langsung dengan perguruan
tinggi lain yang lebih senior dan telah memiliki reputasi bagus, baik di tingkat nasional maupun
internasional. Peran inilah yang akhirnya mendorong

Biro Pengembangan

SDM

(BPSDM)Universitas Pembangunan Jaya untuk berinovasi dan berstrategi agar dapat
memberikan daya saing bagi universitas, tidak hanya menjalankan operasionalnya saja, tapi
juga memenangkan hati dosen dan tenaga kependidikan Universitas Pembangunan Jaya
melalui layanan prima. Kegagalan dalam mendukung universitas dalam memberikan
pelayanan prima kepada mahasiswa dan alumni akan membuat reputasi Universitas
Pembangunan Jaya tidak berkembang, dan pada akhirnya akan mempengaruhi operasional
penyelenggarakan proses belajar mengajar.
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Beberapa tantangan yang dihadapi manajemen sumber daya manusia di perguruan tinggi
berasal dari internal perguruan tinggi, dan juga dari lingkungan eksternal.Tantangan internal
perguruan tinggi dalam manajemen sumber daya manusia adalah (1) rencana strategi, (2)
anggaran, (3) rasio dosen dan mahasiswa, (4) usaha atau kegiatan baru, (5) tata kelola dan
beban Tridharma Perguruan Tinggi; Selain itu alasan lain juga dari sisi ciri khas dan tujuan
perguruan tinggi itu sendiri;

Lingkungan yang cepat berubah di eksternal menjadi tantangan dalam pencapaian kinerja
manajemen sumber daya manusia. Globalisasi, misalnya, menimbukan kecenderungan
perguruan tinggi untuk memperluas ekspansinya. Hadirnya perguruan tinggi asing menjadi
ancaman serius bagi kelangsung perguruan tinggi dalam negeri. Siap atau tidak siap, warga
kampus harus sudah mampu bersaing dalam tataran global. Kondisi ini memaksa manajemen
sumber daya manusia perguruan tinggi agar eksis dan mampu meningkatkan pengetahuan,
cara kerja dan komitmen kerja yang setara dengan dosen-dosen yang berada di luar negeri.

UPJ menyadari betul bahwa kualitas pendidikan haruslah didukung oleh: (1) kualitas
sumber daya manusianya, yakni Manusia Jaya yang berintegritas dengan nilai-nilai, spirit dan
etos kerja profesional, yang menjadi roh atau nafas penggerak utama universitas dan (2)
kualitas tata kelola organisasinya. Menemukan the right people with the right skills and
the right values yang menjadi man behind the gun (di UPJ disebut sebagai Manusia Jaya)
memerlukan proses yang panjang, melalui rangkaian seleksi, interaksi, adaptasi, chemistry,
penajaman dan pembentukan nilai, sistem dan budaya. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh
Manusia Jaya inilah yang membentuk sistem dan budaya akademik serta budaya organisasi
khas UPJ. UPJ terus melakukan pembenahan tata kelola organisasi dan berprinsip pada
Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik dan Riset (SADAR) yang tertuang
dalam Statuta UPJ tahun 2015. Tata kelola UPJ dikembangkan dengan penghayatan akan
kualitas pendidikan, kualitas layanan dan kualitas tata kelola.

Unit Pembanding Eksternal
Universitas Pembangunan Jaya berlokasi di perbatasan antara wilayah administrasi LLDIKTI
III dan LLDIKTI IV sehingga persaingan yang dihadapi juga berasal dari perguruan tinggi lain
di dua wilayah administrasi tersebut. Selain itu, kecederungan tenaga kerja untuk mencari
tempat bekerja yang berdekatan dengan domisili, lebih mengerucutkan perguruan tinggi yang
dapat menjadi pembanding untuk UPJ, yaitu yang berlokasi di Tangerang Selatan dan Jakarta
Selatan.
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Dari semua perguruan tinggi yang ada di kedua wilayah administrasi tersebut setidaknya
terdapat 4 (empat) perguruan tinggi yang dapat dilihat sebagai acuan unit pembanding dari
Biro Pengembangan SDM (BPSDM) Universitas Pembangunan Jaya. Kelima perguruan
tinggi tersebut dianggap sebagai acuan pembanding berdasarkan pengelolaan sumber daya
manusia mereka, terutama untuk dosen. Adapun kelima perguruan tinggi tersebut adalah:
1.
2.
3.
4.

Universitas Bina Nusantara (BINUS);
Universitas Pradita;
Universitas Swiss German (SGU)
Universitas Multimedia Nusantara (UMN)

Tabel 4. Perbandingan pengelolaan SDM dengan PTS lain di wilayah Tangerang Selatan
Item
Jumlah Dosen

Binus

Pradita

SGU

UMN

UPJ

1.337

41

89

200

68

25

57

700

61

37.471

700

600

2598

HRIS

HRIS

Manual

8000
HRS dan
Manual

Jumlah Tendik
Jumlah Mhs
Pengelolaan BPSDM

Manual

Bidang Tata Kelola
Manpower Planning

V

V

V

V

V

Jenjang Karir Dosen

V

V

V

V

V

Jenjang Karir Tendik

V

V

V

V

V

Renstra SDM

V

V

-

V

V

RKAT SDM

V

V

V

V

V

Orientasi Pegawai Baru

V

V

V

V

V

Sistem Penilaian Kinerja

V

V

V

V

V

Sistem Mutasi/Rotasi Interna

V

V

V

V

V

Komite Etik

V

V

V

V

V

Intellectual Property

V

-

V

V

-

Analisa Jabatan

V

V

V

V

V

Lainnya

-

-

-

-

-

Bidang Kompensasi dan Benefit
BPJS Ketenagakerjaan

V

V

V

V

V

BPJS Kesehatan

V

V

V

V

V

Asuransi Kesehatan

V

V

V

V

V

Tunjangan Hari Raya

V

V

V

V

V

Bonus Kinerja

V

-

V

V

V

Insentif Publikasi

V

V

V

V

V

Dana Pensiun

V

V

-

V

V

Beasiswa anak pegawai

V

V

V

V

V

Kenaikan Gaji berkala

V

V

V

V

V

Insentif Pendapatan Hibah

V

V

V

V

V

Perumahan/Dormitory Pegawai

-

V

-

V

-

Tunjangan JAD

V

V

V

V

V

Uang lembur tendik

V

V

-

V

-

Honor Pembimbing Skripsi/TA

V

V

-

V

-
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Item

Lainnya

Binus

Pradita

SGU

-

Tunjangan
Struktural,
sks,
transport,
perjalanan
dinas

Pengharga
an masa
kerja 10-20
tahun
dengan
logam
mulia

UMN

UPJ

-

Pengharga
an masa
kerja dari
Yayasan,
Tunjangan
Struktural,
kelebihan
sks

Bidang Pengembangan SDM
Flexible Working Hours

V

V

V

V

V

Cuti Sabatical

V

V

V

-

-

Program Pelatihan/Sertifikasi

V

V

V

V

V

Beasiswa Studi Lanjut untuk Tendik

V

-

V

V

-

Beasiswa Studi Lanjut untuk Dosen

V

V

V

V

-

Penghargaan Internal

V

-

-

V

V

Kegiatan employee Gathering

V

V

V

V

V

Pelatihan internal

V

V

V

V

V

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner secara langsung oleh bagian pengelolaan sumber
daya Universitas yang dilakukan di atas, maka dapat diindikasikan bahwa dalam pengelolaan
SDM, UPJ kurang lebih telah melakukan yang hal yang sama dengan apa yang dilakukan
oleh perguruan tinggi swasta lainnya. Terdapat beberapa hal yang sudah dilakukan oleh PTS
lain dan namun belum dilakukan oleh UPJ. Namun terdapat pula beberapa hal yang
sebaliknya, sudah dilakukan oleh UPJ namun belum dilakukan oleh beberapa PTS lainnya.
Sehingga kurang lebih pengelolaan SDM di UPJ telah dapat dikatakan setara dengan
pengelolaan SDM di PTS lain.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai sejauh mana pengelolaan tersebut dilakukan,
masih perlu dilakukan studi lebih lanjut dengan melakukan studi banding dan berdiskusi
dengan masing-masing perguruan tinggi swasta tersebut. Studi lanjut dan diskusi secara
langsung dapat memberikan hasil yang lebih akurat sebagai bahan untuk melakukan
perbaikan dan pengembangan pengelolaan SDM di UPJ.
Berdasarkan analisis atas kelima Biro Pengembangan SDM (BPSDM) dari berbagai
universitas tersebut maka akan terlihat sebagai berikut:
Tabel 5. Analisis Pembanding Human Capital Development (BPSDM)
No

1

Unit/Universitas

Universitas Multimedia
Nusantara

Cakupan

Kekuatan

Potensi

Universitas

1. Dukungan korporasi
Kompas Gramedia
dalam pengelolaan
HR;
2. Fasilitas sesuai
standar korporasi KG;

Perkembangan karir
di kelompok
Kompas Gramedia
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No

Unit/Universitas

2

Swiss German University

3

Pradita Institut

4

Universitas Bina Nusantara

Cakupan

Kekuatan

Potensi

Universitas

Internasionalisasi: 7-8%
mahasiswa ekspatriat

Kerjasama dosen
dengan pihak luar
negeri

Korporasi

Fasilitas sesuai standar
korporasi Sumarecon

Pengembangan
karir di kelompok
Summarecon

Universitas

1. Sistem informasi
kepegawaian yang
teringrasi dengan
akademik dan
Keuangan (BinusMaya)
2. Sistem pengembangan
karir dosen yang telah
berjalan baik

Terkait dengan jumlah sumberdaya manusia, terutama jumlah dosen, tidak dapat dilakukan
pembandingan

jumlah dosen, namun lebih kepada penilaian akreditasi maupun

pemeringkatan terhadap jumlah sumber daya manusia (dosen) beserta jenjang pendidikan
dan jenjang jabatan akademiknya. Beberapa kriteria dalam akreditasi yang menjadi tolok ukur
dalam jumlah sumber daya manusia adalah sebagai berikut (Peraturan BAN-PT No. 59 tahun
2018):
Tabel 6. Kriteria Penilaian Akreditasi bidang SDM

Yang harus dipenuhi
untuk mendapatkan
nilai tertinggi (4)

Kondisi UPJ
2019/2020

% Ketercapaian

12 orang per Prodi

6-11 orang per Prodi

75%

Persentase dosen yang
memiliki gelar S3

>50%

29%

58%

Persentase dosen yang
memiliki jabatan Lektor Kepala
dan Guru Besar

>15%

2.20%

14.67%

Persentase dosen yang
memiliki sertifikasi dosen

>80%

45.05%

56.31%

Persentase dosen tidak tetap
terhadap jumlah seluruh dosen

<10%

38.5%

0%

20 ≤ rasio ≤ 30

1:30 – 1:60

60%

Memenuhi tingkat
kecukupan dan
kualifikasi
berdasarkan jenis
pekerjaannya

Memenuhi tingkat
kecukupan dan
kualifikasi
berdasarkan jenis
pekerjaannya

100%

Item Penilaian Akreditasi
Perguruan Tinggi
Jumlah dosen tetap

Rasio jumlah mahasiswa
terhadap jumlah dosen tetap
Kecukupan kualifikasi tenaga
kependidikan berdasarkan jenis
pekerjaannya
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Pada tabel 6 di atas terlihat bahwa dalam beberapa kriteria penilaian terkait dengan sumber
daya manusia, masih ada beberapa hal yang perlu peningkatan, yaitu:
a. Peningkatan jumlah dosen yang memiliki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar serta
berlatar belakang pendidikan S3. Untuk meningkatkan hal tersebut, diperlukan
percepatan peningkatan JAD dosen serta memprioritaskan rekrutmen dosen yang
telah memiliki gelar S3 dan ber-JAD;
b. Persentase dosen tidak tetap saat ini masih mencapai hampir 50% dari total seluruh
dosen tetap dan tidak tetap UPJ. Jumlah dosen tidak tetap perlu diturunkan secara
perlahan dengan bertambahnya jumlah dosen tetap. Rekrutmen dosen tetap juga
harus mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan jumlah mahasiswa baru yang
diterima setiap tahun;

Berdasarkan studi banding dengan beberapa perguruan tinggi di atas serta tolak ukur kriteria
akreditasi, beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh Biro Pengembangan SDM
(BPSDM) UPJ adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
A. PROGRAM STRATEGIS
1.

Melakukan rekrutmen dosen dengan pendidikan minimal S3, dan memiliki
jabatan akademik dosen minimal Lektor, untuk seluruh Program Studi;

2.

Membuka peluang bagi profesional/praktisi yang memiliki gelar S3 untuk menjadi
dosen homebase di UPJ;

3.

Menyediakan dan menawarkan fasilitas studi lanjut bagi dosen yang akan
melanjutkan studi ke jenjang S3 dan tenaga kependidikan yang akan melanjutkan
studi ke jenjang S2. Fasilitas tersebut dapat berupa pinjaman dana studi lanjut,
pelatihan penulisan proposal untuk mendapatkan beasiswa studi lanjut dari pihak
eksternal;

4.

Memperbaharui sistem Beban Kinerja Dosen yang menunjang pengembangan
dosen dalam pelaksanaan tridharma peguruan tinggi secara lebih fleksibel;
Pengembangan 2 (dua) pilihan utama untuk menjadi dosen pengajar (teaching
faculty) dan dosen peneliti (research faculty) yang sangat penting untuk
dielaborasi dan diterapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan;

5.

Memberikan penghargaan dan punishment kepada dosen dan tenaga
kependidikan berbasis Key Performance Indicator (KPI);

6.

Meningkatkan

kompetensi

dosen

dengan

mengadakan/mengikutsertakan

seluruh dosen dalam program Pekerti untuk mempercepat proses pengurusan
jabatan akademik dosen;
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7.

Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dengan mengikuti sertifikasi
profesi/kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

8.

Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam dan luar negeri terkait
dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

B. PROGRAM OPERASIONAL
1. Membangun sistem informasi kepegawai yang komprehensif, sehingga seluruh
kegiatan pengelolaan SDM dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan dapat
memberikan informasi yang lengkap dan cepat;
2. Melengkapi sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi payroll;
3. Mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi
akademik (MySisfo) dan Keuangan sehingga seluruh kegiatan pengelolaan dapat
berjalan dengan lebih baik;
4. Pengembangan karir untuk dosen dan tenaga kependidikan, dengan adanya
career progression dan career promotion melalui kenaikan jenjang karir secara
berkala;
5. Menyediakan fasilitas penelitian/pengembangan pendidikan/pengajaran kepada
dosen sesuai dengan keperluan Program Studinya, sehingga dosen dapat
mempersiapkan perkuliahan dan melakukan penelitian/pengembangan dengan
lebih baik;
6. Menyusun program kompensasi dan manfaat yang menarik, diantaranya adalah
insentif, jam kerja, bonus kinerja;
7. Membangun sistem transparansi terkait dengan kompensasi dan manfaat yang
diberikan kepada pegawai, sehingga membangun sistem kepercayaan dan rasa
percaya;
8. Membangun budaya kerja berdasarkan implementasi Nilai-Nilai Jaya, yaitu
integritas, komit, adil, dorongan berprestasi dan intrapreneurship;
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Penyelenggaraan Unit
Sebagai universitas yang dilahirkan oleh tokoh nasional, Bapak Ir. Ciputra, Universitas
Pembangunan Jaya mengusung tagline yaitu:
“Integrity, Professionalism, Entrepreneurship”
atau jika dijabarkan dapat menjadi “Mendidik Manusia Jaya yang berintegritas, professional
dan memiliki spirit entrepreneur”. Tagline ini kemudian yang menjadi roh Universitas
Pembangunan Jaya dalam upaya mewujudkan visinya yaitu:

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, bermartabat, berwawasan
luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan dengan cara menjalankan misi universitas
sebagai berikut:

1. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur
dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok
UPJ
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6. Bersinergi melalui kerjasama nasional dan internasional mencapai keunggulan
komparatif.

Adapun visi dan misi tersebut perlu diwujudkan untuk mencapai tujuan dari Universitas
Pembangunan Jaya yaitu:

1. Mewujudkan universitas yang unggul dalam tata kelola, program akademik dan
kurikulum yang kompetitif dan mampu bersaing dengan universitas lain di Asia
Tenggara.
2. Menciptakan atmosfir akademik dan budaya akademik sebagai universitas riset.
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul di bidang urban
lifestyle and urban development.
4. Menghasilkan pembelajar seumur hidup (lifelong learner) yang memiliki rasa ingin
tahu yang tinggi, berpikir logis dan kritis, giat menerapkan keilmuannya.
5. Menghasilkan lulusan bermartabat dan berwawasan luas, kreatif, inovatif, tanggap
terhadap perubahan serta berkontribusi nyata mengatasi masalah lingkungan dan
kesejahteraan.

Visi, Misi, dan Tujuan universitas tersebut menjadi acuan bagi penyusunan visi, misi, dan
tujuan pada tingkat unit, fakultas, dan program studi. Sebagai bagian dari Universitas
Pembangunan Jaya, Biro Pengembangan SDM (BPSDM) juga perlu menyelaraskan visi, misi,
dan tujuannya dengan visi, misi, tujuan unit.
Adapun visi dari Biro Pengembangan SDM (BPSDM) adalah sebagai berikut:
“Menjadi unit pendukung yang kuat pada pengembangan sumber daya manusia yang
akuntabel, komprehensif, berkualitas dan berbudaya kerja unggul pada tahun 2035”
Selanjutnya, misi dari Biro Pengembangan SDM (BPSDM) adalah sebagai berikut:
a. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan program
akademik serta seluruh program pendukungnya;
b. Mengembangkan sumber daya manusia dalam peningkatan kompetensi dan
kapasitasnya secara maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
c. Menyediakan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dan
meritokrasi yang mendukung iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d. Menciptakan layanan terbaik untuk mendukung misi Universitas Pembangunan Jaya
dalam lingkup pengembangan sumber daya manusia;
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e. Menciptakan budaya kerja Universitas Pembangunan Jaya yang akuntabel,
transparan, taat asas, harmonis, kondusif dan nyaman dalam lingkup sumber daya
manusia;
f.

Menghadirkan tata kelola administrasi kepersonaliaan yang efektif, bersih dan
melayani untuk mewujudkan pelayanan prima, menjalankan fungsi sebagai
perencanaan dan pengembangan SDM serta layanan administrasi yang didukung
dengan kompetensi SDM yang profesional dan sistem berbasis IT menuju tata kelola
yang baik.

Visi dan Misi tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan unit yaitu:
a. Mendukung kinerja Universitas dalam hal penyediaan sumber daya manusia yang
sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
b. Menjadi partner strategis pimpinan Universitas dalam pengembangan sumber daya
manusia;
c. Membantu pegawai dalam mencapai tujuannya, yang dapat meningkatkan
kompetensi pegawai, meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki individu terhadap
Universitas;
d. Memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas universitas.
Rencana Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Pembangunan Jaya,
yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa
depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan
yang dihadapi serta berbagai kecenderungan perubahan lingkungan baik internal maupun
eksternal yang sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan tersebut,
selanjutnya dirumuskan berbagai sasaran yang akan dicapai hingga tahun 2035, yang
kemudian akan diturunkan dalam berbagai program pengembangan yang perlu ditempuh
termasuk di dalamnya penentuan indikator-indikator keberhasilannya. Namun perjalanan
untuk mencapai tujuan tersebut pastilah penuh dengan tantangan, baik dari eksternal maupun
internal Biro Pengembangan SDM (BPSDM) sehingga perlu dilakukan pemetaan terlebih
dahulu tantangan dan peluang yang berasal dari eksternal, serta kelemahan dan kekuatan
yang dimiliki dari internal Biro Pengembangan SDM (BPSDM).

Demi menjaga kredibilitas Biro Pengembangan SDM (BPSDM) dalam memberikan layanan
prima dan relevan terhadap perubahan jaman, sangat penting untuk mengidentifikasi
ancaman-ancaman dari luar yang perlu dipandang sebagai tantangan yang harus diatasi.
Ancaman-ancaman itu sendiri adalah hal-hal diluar Biro Pengembangan SDM (BPSDM) yang
tidak dapat dikendalikan dan berdampak negatif bagi Biro Pengembangan SDM (BPSDM)
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apabila tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah daftar ancaman yang perlu diatasi oleh Biro
Pengembangan SDM (BPSDM):
Tabel 7. Tabel Daftar Ancaman

No

Deskripsi Ancaman

A

Ancaman Unit Pembanding

1

Sistem kompensasi dan benefit yang lebih menarik bagi dosen dan tenaga kependidikan yang
ditawarkan oleh PTS lain di lingkungan sekitar;

2

Kemampuan PTS lain memberikan fasilitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
yang lebih baik untuk dosen berkarya;

3

“Pembajakan” dosen dan tenaga kependidikan oleh PTS lain;

4

Munculnya PTS Asing yang akan masuk ke Indonesia sebagai pesaing;

B

Ancaman Perubahan Pengguna

5

Perubahan paradigma bekerja bagi tenaga kerja milenial;

C

Ancaman Teknologi

6

Sistem pembelajaran digital dan jarak jauh yang memerlukan kemampuan dosen untuk
memberikan pembelajaran lebih kreatif dan inovatif, sehingga harus dapat merekrut dosen
dengan literasi digital yang lebih baik;

D

Ancaman Perubahan Regulasi

7

Kompetisi yang semakin keras dalam meraih peluang terkait Tridharma

8

Perubahan ketentuan DIKTI terutama untuk persyaratan pengajuan JAD;

Namun dibalik setiap tantangan selalu ada peluang dan Biro Pengembangan SDM (BPSDM)
perlu juga mengidentifikasi peluang-peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan agar tujuan
penyelenggaraannya tercapai. Adapun peluang adalah hal-hal diluar Biro Pengembangan
SDM

(BPSDM)

yang

tak

dapat

dikendalikan

dan

memiliki

dampak

positif/menguntungkan apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Berikut adalah daftar
peluang yang perlu dimanfaatkan oleh Biro Pengembangan SDM (BPSDM):
Tabel 8. Tabel Daftar Peluang
No

Deskripsi Peluang

A

Peluang Unit Pembanding

1

Kerjasama internasional PTS lain/organisasi pendidikan luar negeri terkait dosen tamu dari PT
luar negeri dan Program Adjunct Faculty dengan mitra dalam dan luar negeri

B

Peluang Teknologi

2

Pengembangan sistem informasi pengelolaan SDM dengan aplikasi sistem informasi
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No

Deskripsi Peluang

3

Program onboarding dan pengembangan pegawai melalui porta pembelajaran daring

4

Pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ);

C

Peluang Regulasi

5

Perubahan regulasi kementrian terkait dengan status Dosen Nasional memungkinkan dosen
untuk bekerja lintas perguruan tinggi

6

Peluang mendapatkan beasiswa dari pemerintah dan badan pemberi beasiswa internasional
seperti DAAD, Fullbright, dll

7

Dorongan pemerintah untuk dosen berprestasi

8

Peluang program hibah dari pemerintah

Selanjutnya Biro Pengembangan SDM (BPSDM) juga perlu mengevaluasi dirinya sendiri
untuk memahami kelemahan apa yang dimiliki dan kekuatan apa yang perlu dibangun.
Kelemahan dalam analisis ini adalah hal-hal di dalam Biro Pengembangan SDM (BPSDM)
yang dapat dikendalikan dan berdampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik, serta
kelemahan yang sama sudah berhasil diselesaikan oleh pembanding. Berikut adalah daftar
kelemahan yang perlu segera diselesaikan oleh Biro Pengembangan SDM (BPSDM):
Tabel 9. Tabel Daftar Kelemahan
No

Deskripsi Kelemahan

A

Kelemahan SDM UPJ

1

Rendahnya critical mass SDM dosen (jumlah dan kualitas SDM: JAD, Serdos, S3, H-index, Skor
SINTA) dan SDM Tendik (sertifikasi kompetensi)

2

Kurangnya esprit de corp/sense of belonging terhadap UPJ

3

Belum terciptanya budaya kerja yang menjadi contoh bagi seluruh pegawai

4

Jumlah dosen yang memiliki JAD Lektor Kepala dan Guru Besar masih rendah

B

Kelemahan Finansial UPJ

5

Sebagian besar masih bergantung kepada Yayasan Pendidikan Jaya dan biaya pendidikan
mahasiswa.

C

Kelemahan Sistem Penyelenggaraan

6

Rasio dosen : mahasiswa belum terpenuhi untuk beberapa Program Studi

7

Penilaian belum berbasis Key Performance Indicator (KPI)

8

Masih fokus pada penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia yang bersifat
operasional

D

Kelemahan Metode Kerja

9

Tranparansi renumerasi yang diterima oleh pegawai
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No

Deskripsi Kelemahan

10

Komunikasi dan sosialiasi terkait SOP/Peraturan yang masih perlu diperbaiki sehingga tidak
menimbulkan kesalahpahaman

11

Sistem rekrutmen masih berdasarkan historical base (pengalaman yang sesuai dengan bidang
kerja dilamar) belum berdasarkan potential base

12

Kecepatan adaptasi unit BPSDM dalam menyikapi perubahan/perkembangan baru

13

Service Level Agreement (SLA) atau respon time yang masih perlu ditingkatkan

Selanjutnya Biro Pengembangan SDM (BPSDM) juga perlu memetakan kekuatannya dengan
baik. Kekuatan yang dimaksud dalam analisis ini adalah hal-hal di dalam Biro Pengembangan
SDM (BPSDM), dapat dikendalikan, disukai pihak eksternal dan tidak dimiliki oleh
pembanding. Berikut adalah daftar kekuatan yang perlu segera dimanfaatkan oleh Biro
Pengembangan SDM (BPSDM):
Tabel 10. Tabel Daftar Kekuatan
No

Deskripsi Kekuatan

A

Kekuatan SDM UPJ

1

Terpenuhinya rasio dosen: mahasiswa untuk 6 (enam) Program Studi;

2

Keberagaman latar belakang dosen yang tidak hanya akademisi, namun juga praktisi

B

Kekuatan Finansial

3

Dukungan finansial dari YPJ dan PT Pembangunan Jaya

C

Kekuatan Teknologi

4

Dukungan ICT untuk mengembangkan sistem informasi kepegawaian secara inhouse

D

Kekuatan Sistem Penyelenggaraan

5

Komitmen univesitas untuk meningkatkan
pengembangan dan jenjang karir;

E

Kekuatan Metode Kerja

6

Pengelolaan SDM tersentralisasi di tingkat Universitas

mutu

SDM

melalui

proses

rekrutmen,
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Matriks T.O.W.S
Analisis SWOT di atas menunjukan bahwa Biro Pengembangan SDM (BPSDM) Universitas
Pembangunan Jaya pada saat ini dinilai memiliki lebih banyak kelemahan dibandingkan
kekuatan, dan menghadapi ancaman dan peluang yang setara. Langkah antisipatif perlu
dilakukan untuk mengatasi ancaman dan meminimalisasi kelemahan tersebut, yang
diselaraskan dengan maksimalisasi kekuatan yang dimiliki dalam upaya memaksimalkan
peluang.

Untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait Komponen D digunakan
metode TOWS (berupa kombinasi S-O, W-O, S-T, dan W-T) untuk menyusun program
perbaikan yang harus dikerjakan.

Berikut adalah bagan hasil analisis dan strategi

pengembangannya terkait Sumber Daya Manusia:
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Tabel 11. Analisis TOWS
STRENGTH (KEKUATAN)
 Dukungan grup Jaya terhadap UPJ
 Keragaman latar belakang dosen
selain akademisi terdapat praktisi
 Rasio dosen-mahasiswa yang baik
 Komitmen
universitas
untuk
meningkatkan mutu SDM melalui
rekrutmen, pengembangan, dan
jenjang karir
 Pertumbuhan dosen S3 dalam 2
tahun terakhir meningkat
 Dukungan
ICT
untuk
mengembangkan sistem informasi
kepegawaian
 Pengelolaan SDM tersentralisasi

WEAKNESSES (KELEMAHAN)
 Rendahnya critical mass SDM
 Kurangnya esprit de corp
 Belum terciptanya budaya kerja
 Jumlah Dosen LK dan GB rendah
 Jumlah S3 belum 50% + 1
 Sistem
kompensasi
benefit
belum mapan
 Terbatasnya jumlah dosen berJAD dan bersertifikasi
 Sistem insentif yang masih
berpusat pada dikjar
 Pendanaan masih bergantung
pada tuition fee mahasiswa
 Penilaian belum berbasis KPI
 Transparansi belum maksimal

OPPORTUNITY (KESEMPATAN)
 Peluang pertukaran dosen dengan
mitra LN
 Peluang beasiswa dari pemerintah
Indonesia dan badan pemberi
beasiswa
internasional
seperti
DAAD, Fulbright, dll
 Jaringan kerjasama dalam dan luar
negeri untuk Tridharma perguruan
tinggi
 Dorongan pemerintah untuk dosen
berprestasi
 Adanya kerjasama team teching
dengan Grup Jaya

STRATEGI S-O

Melalui kekuatan nama besar Grup
Jaya membuka peluang kerjasama
UPJ dengan mitra /insititusi luar
negeri.

Mendorong
dosen
berlatar
belakang praktisi untuk menempuh
jenjang pendidikan S3 melalui
skema beasiswa internasional
maupun melalui jejaring mitra
sehingga
meningkatkan
pertumbuhan jumlah dosen S3.
 Menggandeng mitra dalam dan
luar negeri untuk sertifikasi profesi
SDM UPJ

STRATEGI W-O
 Memantapkan sistem database
SDM untuk akurasi data
sehingga pengajuan JAD dan
serdos dapat terlaksana dengan
sistematis dan tepat waktu
 Pemantapan sistem jenjang karir
yang berbasis riset dengan
memanfaatkan peluang riset dari
mitra kerja sama
 Membangun sistem remunerasi
yang transparan dan adil
 Rekrutmen dosen S3 secara
berkesinambungan

THREATS (ANCAMAN)
 Sistem kompensasi benefit yang
menarik di PTS lain di sekitar UPJ;
 Kemampuan PTS lain memberikan
fasilitas pendidikan yang lebih baik
 Perpindahan dosen ke PTS lain;
 Perubahan paradigm bekerja bagi
tenaga kerja milenial;
 Kompetisi yang makin keras dalam
meraih peluang terkait Tridharma
 Munculnya PTS Asing
 PTS di sekitaran UPJ yang
berakreditasi di atas UPJ
 Ketentuan DIKTI tentang keharusan
dosen memiliki JAD
 Sistem Pembelajarn digital;

STRATEGI S-T
•
Menerbitkan dan menjalankan
kebijakan yang berkaitan dengan
benefit dan kompensasi untuk
peningkatan kesejahteraan
karyawan
 Pemberiian penghargaan berupa
insentif yang ditetapkan dalam
kebijakan di tingkat universitas
untuk mendorong SDM mencapai
kinerja dalam aspek Tridharma
•
Pemantapan sistem jenjang karir
yang bersaing berdasarkan KPI
•
Menggandeng grup Jaya untuk
mendapatkan hibah penelitian dan
pengmas bermutu di skala
nasional dan internasional
•
Rekrutmen dipusatkan pada SDM
dengan bidang ilmu linear untuk
mempermudah JAD dan serdos
 Melakukan studi banding ke PTS

STRATEGI W-T
 Untuk mengatasi pembajakan
dosen dan tenaga kependidikan,
universitas
telah
melakukan
perbaikan sistem kompensasi
benefit, memberikan penghargaan
kepada
dosen
dan
tenaga
kependidikan yang dilaksanakan
setahun sekali.
 Mendorong
dosen
untuk
meakukan Tridharma Perguruan
tinggi dengan cara ada pelatihan
penulisan
proposal
hibah,
disediakan dana penelitian internal
universitas,
insentif
untuk
penulisan karya ilmiah bagi dosen
 Melakukan
kegiatan
untuk
mendorong Esprit de Corps UPJ.

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL
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Berdasarkan paparan pada bagian sebelumnya, maka T.O.W.S matrix untuk Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) Universitas Pembangunan Jaya adalah sebagai berikut:
Tabel 12. Tabel TOWS Matrix Mini-Max
Peluang
Strategy Mini-Max

Kelemahan

1

Memantapkan sistem database SDM utnuk akurasi data sehingga pengajuan
JAD dan Serdos dapat terlaksana dengan sistematis dan tepat wktu

2

Pemantapan sistem jenjang karis yang berbasis risert dengan memanfaatkan
peluang riset dari mitra kerjasama

3

Membangun sistem remunerasi yang transparan dan adil

4

Rekrutmen dosen S3 secara berkesinambungan

Strategi Mini-Max ini adalah tindakan-tindakan strategis yang harus dilakukan oleh Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) untuk meminimalisasi kelemahan yang sekaligus dapat
memaksimalkan peluang. Selanjutnya Biro Pengembangan SDM (BPSDM) juga perlu
menyusun strategi Maksi-Max sebagai berikut:
Tabel 13. Tabel TOWS Matrix Maksi-Max
Peluang
Strategy Maksi-Max
1

Melalui kekuatan nama besar PT Pembangunan Jaya membuka peluang
kerjasama UPJ dengan mitra dari dalam dan luar negeri

2

Mendorong dosen berlatar belakang praktisi untuk menempuh jenjang
pendidikan S3 melalui skema beasiswa internasional maupun melalui jejaring
mitra sehingga meningkatkan pertumbuhan jumlah dosen S3

3

Menggandeng mitra dalam dan luar negeri untuk sertifikasi profesi SDM UPJ

Kekuatan

Strategi Maksi-Max ini adalah tindakan-tindakan strategis yang harus dilakukan oleh Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki demi
memaksimalkan peluang yang ada. Selaiin beberapa strategi di atas, beberapa strategi
lainnya yang dapat dilakukan untuk memperbesar peluang dari kekuatan yang ada, antara
lain:
a. Peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga kependidikan sebagai tenaga
pendukung dengan kegiatan sertifikasi keahlian sesuai dengan bidang kerjanya;
b. Bersama dengan Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional (KHI) untuk membuat
kerjasama baru dengan perguruan tinggi lain;
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c. Penambahan dokter berpendidikan S3 perlu dibarengi dengan adanya sistem jenjang
karir yang berbasis riset;

Biro Pengembangan SDM (BPSDM) juga menyusun strategi Maksi-Min sebagai berikut:
Tabel 14. Tabel TOWS Matrix Maksi-Min
Ancaman
Strategy Maksi-Min
1

Menerbitkan dan menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan benefit dan
kompensasi utnuk peningkatan kesejahteraan pegawai

2

Pemeberian penghargaan berupa insentif yang ditetapkan dalam kebijakan di
tingkat universitas utnuk mendorogn SDM mencapai kinerja dalam aspek
tridharma

3

Pemantapan sistem jenjang karir yang bersaing berdasarkan KPI

4

Pemantapan sistem jenjang karir yang berbasis Teaching Faculty dan
Research faculty

5

Menggandeng grup Jaya untuk mendapatkan hibah penelitian dan penmas
bermutu di skala nasional dan internasional

6

Rekrutmen dipusatkan pada SDM dengan bidang ilmu linier untuk
mempermudah JAD dan Serdos

7

Melakukan studi banding ke PTS lain

Kekuatan

Strategi Maksi-Min ini adalah tindakan-tindakan strategis yang harus dilakukan oleh Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki demi
mengantisipasi ancaman-ancaman dari luar.

Selanjutnya Biro Pengembangan SDM (BPSDM) juga perlu menyusun strategi Mini-Min
sebagai berikut:
Tabel 15. Tabel TOWS Matrix Mini-Min
Ancaman
Strategy Mini-Min
1

Untuk mengatasi pembajakan dosen dan tendik, Universitas telah melakukan
perbaikan sistem kompensasi benefit, memberikan penghargaan kepada
pegawai

2

Mendorong dosen untuk melakukan tridharma dengan cara adanya pealtihan
penulisan proposal hibah, disediakan hibah internal dan insentif untuk
publikasi

3

Melakukan kegiatan untuk mendorong esprit de corps pegawai

Kelemahan
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Strategi Mini-min ini adalah tindakan-tindakan strategis yang harus dilakukan oleh Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) untuk meminimalisasi kelemahan sekaligus unutk
mengantisipasi ancaman. Berdasarkan empat tabel TOWS Matrix tersebut, Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) selanjutnya menyusun serangkaian sasaran yang spesifik,
terukur, dapat dipertanggungjawabkan, rasional, dan memiliki lingkup waktu yang jelas.

a. Penyempurnaan tata kelola SDM menuju zero complain dengan mengedepankan
layanan prima untuk seluruh dosen dan tenaga kependidikan;
b. Peran aktif UPJ dalam menyambut dukungan prima dari Grup Jaya untuk menelurkan
program-program unggulan SDM yang memberikan benefit untuk kedua belah pihak;
c. Aktifasi kerjasama dengan partner luar negeri untuk mendukung program
pengembangan kapasitas SDM UPJ;
d. Mempertajam evaluasi berbasis kinerja sehingga sistem reward-punishment dapat
diimplementasikan dengan baik. Hal ini akan mendorong dosen dan tenaga
kependidikan untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik dengan institusi
e. Proses rekrutmen yang lebih spesifik dengan menjaring dosen dan tenaga
kependidikan dengan berdasarkan skema pengembangan jenjang karir yang masih
disesuaikan dengan perkembangan universitas untuk memperkuat jajaran SDM UPJ
sehingga dapat menghasilkan luaran yang bersaing.
f.

Menjalin kerjasama dengan SDM kampus-kampus sekitar sehingga menggeser
nuansa kompetisi dan pembajakan SDM menjadi kolaborasi.
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Rencana Capaian
Mengembangkan atau memperkuat Biro Pengembangan SDM (BPSDM) untuk menjadi unit
yang dapat dibanggakan oleh universitas merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan.
Proses ini membutuhkan waktu yang panjang karena berkaitan dengan upaya meyakinkan
stakeholder, internal maupun external. Berkelanjutan, karena dunia terus berubah sehingga
Biro Pengembangan SDM (BPSDM) harus juga beradaptasi dengan perubahan tersebut
untuk menjaga dirinya tetap relevan di tengah masyarakat. Pada bagian sebelumnya telah
dipaparkan T.O.W.S analysis yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pijakan untuk
memulai suatu perjalanan panjang membangun Biro Pengembangan SDM (BPSDM)
Universitas Pembangunan Jaya agar semakin berkualitas dalam memberikan layanan prima.

Selanjutnya, berdasarkan T.O.W.S matrix tersebut setidaknya terpdapat 20 strategi yang
secara cepat dapat dilakukan Biro Pengembangan SDM (BPSDM)Universitas Pembangunan
Jaya untuk meningkatkan kualitas layanannya. Namun upaya-upaya implementasi dari
stategi tersebut harus tetap mengacu pada milestone Univeresitas Pembangunan Jaya
sebagai berikut:
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Gambar 4. Milestone Universitas Pembangunan Jaya

Milestone tersebut telah ditetapkan pada tingkat universitas dan menjadi panduan dalam
penyusunan program kerja Biro Pengembangan SDM (BPSDM) sehingga wajib diadaptasi
juga dalam rencana strategis yang akan diimplementasikan. Adapun milestone pencapaian
yang ditetapkan dalam rencana strategis Biro Pengembangan SDM (BPSDM) Universitas
Pembangunan Jaya adalah sebagai berikut:

2030-2035
2025-2030
2020-2025
Penguatan
Kompetensi & Kualitas
SDM
1. Jumlah dan Kualitas
Dosen dan Tendik
2. Pengembangan
kompetensi dosen dan
tendik
3. HRIS
4. Kerjasama

Value Added Unit for
UPJ
7.

Image UPJ sebagai
tempat kerja pilihan bagi
Dosen
8. Paket Kompensasi dan
Benefit yang bersaing
dengan PTS sekitar
9. Budaya dan suasana
kerja yang nyaman
10. Rumah bagi pegawainya

5. pengembangan
kompetensi
6.

Strategic Partner
11. Partner untuk
pengembangan SDM
untuk institusi lain
12. Kerjasama
internasional
pengembangan SDM

Gambar 5. Milestone Pencapaian Rencana Strategis Peningkatan Kualitas Unit
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Periode pertama (2020 – 2025) merupakan periode untuk mendukung milestone UPJ
sebagai CoE Urban Lifestyle dan Urban Development. Peranan BPSDM dalam mendukung
program kerja UPJ dan sebagai tema 5 tahun pertama adalah Penguatan Kompetensi dan
Kualitas SDM, dengan sasaran-sasaran sebagai berikut;
-

Pemenuhan rasio dosen: mahasiswa sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan;

-

Percepatan kenaikan Jabatan AkademiK Dosen (JAD) dan sertifikasi dosen;

-

Penambahan jumlah dosen dengan pendidikan minimal S3 dan/atau dosen dengan
JAD Lektor Kepala;

-

Peningkatan kualitas dan kompetensi dosen dengan studi lanjut dan sertifikasi
keahlian sesuai dengan bidang keilmuannya;

-

Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan dengan sertifikasi
keahlian sesuai dengan bidang kerja masing-masing;

-

Remunerasi yang sesuai dengan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan;

-

Klasterisasi/Skema Dosen Peneliti dan Dosen Pengajar;

-

Fleksibilitas jam kerja yang mengutamakan outcome/output base sesuai dengan
Key Performance Indicator (KPI);

-

Penyediaan sistem informasi untuk pelayanan administrasi dan pengelolaan data
sumber daya manusia;

-

Program pengembangan pegawai dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi yang
mendukung peningkatan jenjang karir dosen dan tenaga kependidikan;

Periode kedua (2025 – 2030) merupakan periode untuk mendukung milestone UPJ sebagai
University of Choice. Selain menjadikan UPJ sebagai pilihan bagi mahasiswa untuk
melakukan studi sarjana, maka dari sisi sumber daya manusia, UPJ akan menjadi pilihan bagi
dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan karirnya. Peranan BPSDM dalam
mendukung program kerja UPJ dan sebagai tema 5 tahun kedua adalah sebagai nilai tambah
bagi universitas, yaitu;
-

Memastikan sasaran pada periode pertama telah dilakukan dan berjalan dengan
baik;

-

Melakukan branding sumber daya manusia untuk menarik dosen dan tenaga
kependidikan berkualitas untuk mengembangkan karir di UPJ;

-

Tersedianya program pengembangan pegawai seperti pelatihan, sertifikasi dan
studi lanjut yang lebih komprehensif, didukung dengan pendanaan yang lebih
memadai baik dari sponsor maupun internal UPJ;

-

Remunerasi dan manfaat lainnya yang cukup bersaing dengan PTS sekitar;
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-

Budaya Kerja yang mengutamakan Nilai-Nilai Jaya, Etika Akademik dan
profesionalitas dengan adanya sosialisasi nilai-nilai Jaya secara komprehensif;

-

Program/kegiatan non formal yang dapat meningkatkan esprit de corp dosen dan
tenaga kependidikan;

Periode ketiga (2030 – 2035) merupakan periode untuk mendukung milestone UPJ sebagai
Top University in Urban Study, dimana BPSDM akan menjadi partner strategis bagi UPJ untuk
terus mengembangkan SDM dalam hal peningkatan kerjasama pengembangan dosen
dengan mitra kerja dalam dan luar negeri;
Tentunya ketiga milestone tersebut tidak dapat diwujudkan dengan kekuatan Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) semata, tapi juga membutuhkan dukungan dari semua unit
dalam struktur organisasi Universitas Pembangunan Jaya yang harus diarahkan dan
disalurkan pada satu fokus tertentu sehingga akan menjadi kekuatan yang solid dan berbeda
nuansanya dari apa yang ditawarkan oleh universitas lain. Keberhasilan dalam melakukan
sinkronisasi antara kegiatan operasional sehari-hari, karya-karya, dengan stretegi Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta
produktivitas sumber daya yang digunakan.

Target dalam rencana strategis ini disusun dengan ukuran pencapaian yang jelas dan spesifik
agar dapat dilakukan penilaian capaian secara lebih obyektif dan lebih mudah dipahami oleh
setiap anggota organisasi Biro Pengembangan SDM (BPSDM). Adapun ukuran spesifik dari
tahun pertama dari target-target tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 16. Tabel Target 1 Tahun 1 Periode 2020 - 2025
Target 1: Visi Misi Tujuan dan Strategi
No Key Performance Indicator (KPI Unit)
1

Visi UPJ diturunkan ke dalam visi Unit Kerja

Tabel 17. Tabel Target 2 Tahun 1 Periode 2020-2025
Target 2 : Tata Pamong, tata kelola dan Kerjasama
No Key Performance Indicator (KPI Unit)
Adanya struktur organisasi Universitas yang mengakomodasi stuktur
1
organisasi Unit Kerja
Adanya kegiatan-kegiatan yang dilakuakn sebagai bentuk hasil
2
kerjasama
Adanya MoU kerjasama UPJ di bidang SDM yang diupayakan oleh
3
BPSDM
4
Monitoring terhadap tercapainya standar
5
Terlaksananya proses PPEPP SN DIKTI dan SPT UPJ
6
Evaluasi Kepuasan Pegawai
7
Evaluasi tingkat Turnover
8
Evaluasi keterlibatan SDM Unit dalam kegiatan UPJ
9
Evaluasi Tingkat Kehadiran
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2020 - 2021
Nilai Target
Visi Unit
Kerja sesuai
dengan Visi
UPJ

2020 - 2021
Nilai Target

Cakupan
Lokal

Cakupan

1

Lokal

1

Nasional

1

Nasional

1
1
1
<10%
>50%
>80%

Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal

Target 2 : Tata Pamong, tata kelola dan Kerjasama

2020 - 2021

No
10

Key Performance Indicator (KPI Unit)
Job Analysis

11

Buku Induk Dosen

12

Buku Induk Tenaga Kependidikan

Nilai Target
100%
Update per
semester
Update per
semester

13
14
15
16
17
18
19

Laporan BPSDM yang mencakup laporan promosi/mutasi, penilaian 360
pegawai tetap dan PKWT, penilaian kinerja pejabat struktural, Laporan
kehadiran, Laporan Sakit/cuti/ijin, LAporan pegawai resign
Rapor Pegawai/Hasil Penilaian Kinerja Tahunan
Klasterisasi dosen dan tendik UPJ
Klasterisasi dosen pengajar/penelitian dan SOPnya
Kelengkapan SOP BPSDM
Database jenjang karir SDM dan MPPnya
Penggunaan KPI sebagai dasar penilaian

Cakupan
Lokal
Lokal
Lokal

1

Lokal

1
1
1
100%
100%
100%

Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal

Tabel 18. Tabel Target 3 Tahun 1 Periode 2020-2025
Target 3: Sumber Daya Manusia

2020 - 2021

No
1
2
3

Key Performance Indicator (KPI Unit)
Jumlah dosen tetap per Program Studi
Jumlah dosen S3
Jumlah dosen ber JAD LK/GB

4

BKD dosen untuk pendidikn/pengajaran

6

Pelaporan BKD

7
8

Jumlah Dosen Tidak Tetap Prodi
Jumlah Dosen Tetap Prodi

9

Dosen mengikuti pelatihan

10
11
12

Jumlah Dosen memiliki Sertifikasi dosen
Dosen memiliki nilai TOEIC Minimal 550
Tenaga administrasi minimal berpendidikan SMA
Laporan memiliki kompetensi sesuai dengan lab ditempatkan,
minimal S1 atau memiliki KKNI Level 6
Tendik mengikuti pelarihn
Tendik memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidangnya
Pembayaran gaji bulanan setiap tannggal 28 setiap bulan
Kegiatan Sharing session
Kegiatan orientasi pegawai baru
Kegiatan Leader’s Sharing
Kegiatan employee Gathering

Nilai Target
6
30%
10%
Minimal 12
sks
1 x per
semester
<30%
>70%
1 x per
semester
>50%
50%
<20%
≥1 laboran /
lab
1 x per tahun
≥ 5%
Tepat Waktu
6 x per tahun
12 x per tahun
6 x per tahun
1 x per tahun

13
14
15
16
17
18
19
20

Tabel 19. Tabel Target 4 Tahun 1 Peride 2020-2025
Target 4: Keuangan, Sarana dan Prasarana
No
1
2

Key Performance Indicator (KPI Unit)
Menyusun RKAT yang disetujui Rektor
RKAT diserahkan tepat waktu

Cakupan
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal/Nasional
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal/Nasoinal
Nasional
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal

2020 - 2021
Nilai Target
1 x per tahun
Tepat waktu

Cakupan
Lokal
Lokal

Biro Pengembangan SDM (BPSDM) meyakini bahwa pertumbuhan harus dapat dicapai untuk
setiap tahunnya, yang menjadi indikator kuat perkembangan. Oleh karena itu penyusunan
target untuk 2020-2025 harus juga mencerminkan pertumbuhan yang dapat diukur, jelas, dan
sesuai dengan potensi yang ada. Selanjutnya, berdasarkan tabel target tahunan diatas maka
target pertumbuhan Biro Pengembangan SDM (BPSDM) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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Tabel 20. Tabel Pertumbuhan target 2020-2025 sesuai Rencana Strategi Universitas Pembangunan
Jaya 2020-2025
No.

Deskripsi Target Capaian

2020
/2021

2021
/2022

2022
/2023

2023
/2024

2024
/2025

Target 1:
1

Visi UPJ diturunkan ke dalam
visi Unit Kerja

Visi Unit Kerja sesuai dengan Visi UPJ

Target 2:
Adanya struktur organisasi
Universitas
yang
1
mengakomodasi
stuktur
organisasi Unit Kerja
Adanya kegiatan-kegiatan yang
2
dilakuakn sebagai bentuk hasil
kerjasama
Adanya MoU kerjasama UPJ di
3
bidang SDM yang diupayakan
oleh BPSDM
Monitoring terhadap tercapainya
4
standar
Terlaksananya proses PPEPP
5
SN DIKTI dan SPT UPJ
6
Evaluasi Kepuasan Pegawai
Evaluasi tingkat Turnover rata7
rata pegawai
Evaluasi keterlibatan SDM Unit
8
dalam kegiatan UPJ
9
Evaluasi Tingkat Kehadiran
10
Workload Analysis
11
Buku Induk Dosen
Buku
Induk
Tenaga
12
Kependidikan
Laporan
BPSDM
yang
mencakup
laporan
promosi/mutasi, penilaian 360
pegawai tetap dan PKWT,
13
penilaian
kinerja
pejabat
struktural, Laporan kehadiran,
Laporan Sakit/cuti/ijin, LAporan
pegawai resign
Rapor Pegawai/Hasil Penilaian
14
Kinerja Tahunan
Klasterisasi dosen dan tendik
15
UPJ
Klasterisasi
dosen
16
pengajar/penelitian dan SOPnya
17
Kelengkapan SOP BPSDM
Database jenjang karir SDM dan
18
MPPnya
Target 3:
Jumlah dosen tetap per Program
1
Studi
2
Jumlah dosen S3
3
Jumlah dosen ber JAD LK/GB
BKD
dosen
untuk
4
pendidikn/pengajaran
BKD dosen untuk penelitian,
5
penmas dan penunjang
6
Pelaporan BKD
7
Jumlah Dosen Tidak Tetap Prodi
8
Jumlah Dosen Tetap Prodi
9

Dosen mengikuti pelatihan

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

>50%

>50%

>50%

>50%

>50%

>80%
>85%
>90%
100%
100%
100%
Update per semester

>90%
100%

>80%
100%

Update per semester

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

8

9

10

12

30%
10%

30%
15%

35%
20%

40%
25%

50%
30%

Minimal 12 sks
Minimal 5 sks
<30%
>70%
1 x per
semester

1 x per semester
<25%
<20%
<15%
>75%
>80%
>85%
1 x per
1 x per
2 x per
semester semester semester
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<10%
>90%
2 x per
semester

Unit

No.
10
11
12

13

14
15
16
17

Deskripsi Target Capaian
Jumlah
Dosen
memiliki
Sertifikasi dosen
Dosen memiliki nilai TOEIC
Minimal 550
Tenaga administrasi minimal
berpendidikan SMA
Laporan memiliki kompetensi
sesuai dengan lab ditempatkan,
minimal S1 atau memiliki KKNI
Level 6
Tendik mengikuti pelarihn
Tendik
memiliki
sertifikasi
kompetensi sesuai bidangnya
Pembayaran gaji bulanan setiap
tannggal 28 setiap bulan
Kegiatan Sharing session

18

Kegiatan orientasi pegawai baru

19

Kegiatan Leader’s Sharing

20
Kegiatan employee Gathering
21
Turn over dosen rendah
Target 4
Menyusun RKAT yang disetujui
1
Rektor
2

RKAT diserahkan tepat waktu

2020
/2021

2021
/2022

2022
/2023

2023
/2024

2024
/2025

>50%

>50%

>60%

>70%

>80%

50%

50%

50%

50%

50%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

≥1 laboran /
lab

≥1
laboran /
lab

≥1
laboran /
lab

≥1
laboran /
lab

≥1
laboran /
lab

1 x per
tahun

2 x per
tahun

3 x per
tahun

4 x per
tahun

4 x per
tahun

≥ 5%

≥ 5%

≥ 5%

≥ 5%

≥ 5%

1 x per
10
pegawai
baru
4 x per
tahun

1 x per
10
pegawai
baru
4 x per
tahun

<1%

<1%

Unit

Tepat Waktu

1 x per 10
pegawai
baru
4 x per
tahun
<1%

6 x per tahun
1 x per
1 x per
10
10
pegawai
pegawai
baru
baru
4 x per
4 x per
tahun
tahun
1 x per tahun
<1%
<1%
1 x per tahun
Tepat waktu

Namun penentuan target dalam periode milestone tersebut bukanlah menjadi sesuatu yang
kaku, solid, atau tidak dapat berubah. Universitas Pembangunan Jaya dan semua bagian di
dalamnya perlu secara terus-menerus melakukan analisis lingkungan, baik internal maupun
external, untuk memastikan dirinya tetap relevan dengan perubahan jaman. Perubahan dunia
yang sangat cepat, pergeseran selera pasar, munculnya teknologi-teknologi baru, perubahan
kondisi perekonomian dunia, meluasnya globalisasi, dan perubahan tatanan dunia sangat
mungkin mengubah wajah pendidikan di tingkat nasional dan internasional. Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) Universitas Pembangunan Jaya perlu beradaptasi dengan
semua perubahan tersebut dan berevolusi untuk mengantisipasi segala perkembangan
jaman.
Berpijak pada milestone rencana strategis tersebut maka upaya peningkatan kualitas Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) Universitas Pembangunan Jaya dapat lebih fokus dan
terarah. Tentunya keberhasilan dari upaya peningkatan kualitas ini bukan semata ditentukan
oleh Biro Pengembangan SDM (BPSDM) tapi juga membutuhkan kerjasama dan dukungan
dari banyak pihak, yang dapat terlihat pada tabel business model canvas.

Tabel ini menunjukan bahwa proses peningkatan kualitas dan pencapaian sasaran sangat
membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain sehingga dengan memahami tabel ini, pola
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komunikasi dan cara membangun hubungan dengan semua stakeholder tersebut dapat
disesuaikan, agar memperoleh hasil yang maksimal.
Tabel 21. Tabel Business Model Canvas

Target Segmen
Setidaknya terdapat 2 segmen yang menjadi target eksternal Human Capital
Development (BPSDM), yaitu: pegawai dan calon pegawai
Hubungan Relasional
Kegiatan internal seperti sosialisasi,
employee gathering, sharing session,
pelatihan, Leader’s Sharing

Saluran
Sosialisasi, Focus Group Discussion
(FGD), Email, WAGroup, Linkedin,
Jobstreet

Value Proposition
Untuk pegawai yang membutuhkan suasana kerja yang kondusif, penghargaan dan
kepercayaan dari pimpinan, BPSDM akan memberikan pelayanan/pengelolaan SDM
yang cepat, dan komprehensif dengan pelayanan one stop service.
Sumber Daya Utama
Dukungan finansial, dukungan sistem
informasi dan dukungan pimpinan

Aktivitas Utama
Membangun sistem pengelolaan SDM,
mendevelop pegawai yang sudah ada

Partner Utama
Pimpinan UPJ dan Yayasan Pendidikan Jaya
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Implementasi Strategi
Implementasi dari business model canvas tersebut dapat dibagi menjadi dua kriteria yaitu
strategi yang bersifat external dan strategi yang bersifat internal. Secara time frame juga
dapat dibagi menjadi strategi short term (1-2 tahun) dan long term (3-5 tahun). Alasan
penentuan durasi tahun yang tidak terlalu lama untuk long term (maksimal 5 tahun)
didasarkan pada kenyataan bahwa dunia berputar sangat cepat dan bergerak dinamis
sehingga perlu ada penyesuaian strategi terus meneru. Penentuan durasi tahun strategi yang
terlalu panjang dapat membuat organisasi tertinggal dari pergerakan pasar.

Jika pada matrix T.O.W.S sebelumnya telah dipaparkan implementasi yang sifatnya jangka
pendek, maka lebih lengkapnya dapat dilihat pada bagian berikut ini:
External Short Term Strategy (1-3 bulan)
1. Penambahan dosen untuk memenuhi rasio dosen : mahasiswa sesuai Standar Mutu
Pendidikan Tinggi;
2. Penambahan tenaga pendidik pada Unit Kerja yang memerlukan perkembangan yang
cukup cepat dalam mendukung visi dan misi Universitas;
External Long Term (4-12 bulan)
1. Peningkatan Jabatan Akademik Dosen (JAD) dosen dari Lektor menjadi Lektor Kepala;
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2. Peningkatan dosen dengan pendidikan minimal S3 dan/atau telah memiliki JAD
Lektor/Lektor Kepala;
3. Peningkatan jumlah dosen praktisi dari dalam maupun luar negeri, baik sebagai dosen
tamu/dosen tidak tetap maupun dosen homebase;
4. Peningkatan kompetensi dosen dengan program studi lanjut atau sertifikasi
kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya;
5. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dengan program sertifikasi keahlian
sesuai dengan bidang kerjanya;
6. Kerjasama dengan institusi pendidikan yang dapat mengadakan program S3 untuk
dosen UPJ secara online/PJJ;
Internal Short Term (1-3 bulan)
1. Menyusun man power planning untuk 5 tahun ke depan, termasuk rencana studi lanjut
dan peningkatan Jabatan Akademik Dosen (JAD);
2. Penyelesaikan sistem informasi pengelolaan SDM (HRIS) untuk meningkatkan efisiesi
layanan sumber daya manusia;
3. Pembaruan SOP BPSDM yang belum sesuai dengan pelaksanaan dan menambah
SOP baru yang diperlukan;
Internal Long Term (4-12 bulan)
1. Melakukan pemetaan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan level/band
dalam jenjang karir dosen dan tenaga kependidikan;
2. Peningkatan karir dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensinya;
3. Menyusun kriteria kompetensi bagi setial level/band untuk peningkatan transparansi
peningkatan jenjang karir dosen dan tenaga kependidikan;
4. Menyusun Key Performance Indicator (KPI) Individu untuk setiap dosen dan tenaga
kependidikan sebagai dasar penilaian kinerja;

Implementasi jangka pendek dan jangka panjang tersebut, yang dilakukan secara internal
maupun external, merupakan upaya yang dinilai penting dalam rangka memperkuat Biro
Pengembangan SDM (BPSDM) sebagai salah satu unit yang dapat dibanggakan di
Universitas Pembangunan Jaya.
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Catatan Kunci
Pada bagian awal rencana strategis ini dipaparkan bahwa membangun Biro Pengembangan
SDM (BPSDM) merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Kegagalan yang paling
sering dihadapi oleh berbagai universitas dalam membangun unitnya adalah besarnya
semangat pada saat awal proses digulirkan tetapi tidak dilanjutkan dengan semangat yang
sama pada saat unit telah bergulir. Organisasi dengan segala tantangan dan peluang yang
dihadapi, pada akhirnya lebih berfokus untuk berstrategi menghadapi hal-hal yang bersifat
operasional dan administratif, sehingga akhirnya tidak terlalu fokus pada rencana strategi
yang telah disusun sebelumnya.

Sesungguhnya resep gagal dan resep sukses dalam membangun unit BPSDM adalah sama,
dalam arti apabila faktor tersebut ada/hadir, maka BPSDM akan dapat sukses, begitu pula
sebaliknya pabila faktor tersebut tidak ada, maka BPSDM akan dapat gagal menjalankan
strategi dan rencananya. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. Mendapatkan dukungan dan kepercayaan penuh dari pimpinan dan Yayasan
Pendidikan Jaya untuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia;
2. Sistem pengembangan kompetensi dan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan
yang terstruktur sesuai dengan job dimension dan jenjang karir pegawai;
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3. Pemberian renumerasi, rewards dan punishment berdasarkan beban kerja dan
pencapaian Key Performance Indicator (KPI) yang adil dan transparan;
4. Pengimplementasian Nilai-Nilai Jaya dalam budaya kerja sehingga meningkatkan
sense of belonging, esprit de corp dan teamwork yang kuat;
5. Sistem informasi HRIS berjalan dan berfungsi dengan maksimal untuk pengelolaan
SDM dan payroll yang efektif dan efisien;
6. Adanya budaya kerja yang saling percaya, transparansi, terbuka dalam komunikasi
dan sistem kerja outcome based, serta adanya suasana kerja yang menyenangkan
bagi pegawai
7. Critical mass: jumlah dan kualitas dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi
kriteria sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi;
8. Adanya manpower planning jangka panjang yang terkait dengan peningkatan
kualitas/kompetensi/ kualifikasi sesuai tugas dan tanggung jawab.
Paparan di atas menunjukan bahwa kualitas dari suatu unit sesungguhnya adalah akumulasi
dari komitmen setiap anggota di dalamnya. Kebanggaan akan Universitas Pembangunan
Jaya, tempatnya berkarya akan mendorongnya untuk melakukan upaya apapun, secara
alami, untuk meningkatkan kualitas universitas Tidak hanya melindungi tapi juga memperkuat
dengan memberikan ide-ide inovatif, menyebarkan informasi, dan upaya-upaya lain yang
akan dengan senang hati dilakukannya. Kebanggaan pada universitas bukan sesuatu yang
dapat dibeli tetapi harus ditumbuhkan dari dalam melalui rangkaian kegiatan sistematis yang
pasti membutuhkan investasi tenaga yang cukup besar, sehingga dibutuhkan komitmen
organisasi untuk melakukannya.

Esprit de corps memang bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Perlu proses dan
sistem, dan konsistensi pelaksanaan proses dan sistem tersebut dalam kehidupan organisasi.
Perlu kerjasama dan koordinasi yang rapi, terstruktur dan konsisten terutama di antara para
(top) leaders-nya. Konsistensi menjadi unsur yang sangat penting dalam pembentukan
budaya organisasi. Hal ini sangat mudah diucapkan, namun pada kenyataannya
cukup challenging untuk diimplementasikan. Ego manusia dewasa memainkan peran dalam
setiap keputusan sikap dan perilaku yang ditunjukkan. Selalu ada hidden agenda atau
kepentingan

pribadi

di

baliknya.

Di

sinilah

diperlukan

peran leaders yang

bisa

mengidentifikasi, mendekati, menyentuh dan me-nurture setiap individu (baca: key person)
dalam organisasi agar tujuan bersama tetap menjadi haluan dan hidden agenda tidak
menjadi hal yang sangat mendominasi pemikiran dan keputusan. Bukan hal yang mudah.
Namun seorang good leader pasti akan menjadikan ini sebagai tantangan yang bisa dikelola
atau ditaklukkan. Esprit de corps sangat tergantung pada para pemimpin. Pembentukan sikap,
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perilaku dan standar kerja yang sama kualitasnyanya memerlukan konsistensi dan sinergi
serta integritas dari para pemimpin organisasi. Pemimpin yang dapat dipercaya, tidak
seenaknya sendiri, megutamakan organisasi, konsisten dan mampu berkoordinasi dengan
baik pasti bisa menumbuhkan esprit de corps di antara anggotanya.

Rencana Strategis Biro Pengembangan SDM 2020-2025 |49

Penutup
Demikian rencana strategis ini disusun sebagai upaya menjadikan Biro Pengembangan SDM
(BPSDM) Universitas Pembangunan Jaya sebagai unit yang dapat dibanggakan secara
nasional maupun internasional. Rencana strategis ini perlu dikaji dan divalidasi secara
berkala agar sesuai dan tetap relevan dengan kondisi yang berkembang, serta sangat penting
untuk dipahami oleh setiap individu yang ada dalam organisasi Universitas Pembangunan
Jaya, terutama para pemimpin unit sebagai ujung tombak strategisnya.
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Daftar Rujukan
UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Renstra Kemenristekdikti 2015-2019 (Permenristekdikti Nomor 13 tahun 2015 dan Permenristekdikti
nomor 50 tahun 2017)
Surat Keputusan Menteri Nomor 38/D/O/2011 tentang ijin penyelenggaran pendidikan
Statuta Universitas Pembangunan Jaya tahun 2015
Arah dan Kebijakan Universitas Pembangunan Jaya 2020 – 2025
Rencana Induk Pengembangan Universitas Pembangunan Jaya 2020 – 2035
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