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KATA PENGANTAR 

 

Pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem pengelolaan 

sumber daya manusia (SDM) di STAI As-Sunnah perlu dilaksanakan selain untuk 

memberikan kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk menilai kinerja sistem 

dan praktek pengelolaan sumber daya manusia termasuk kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh STAI, hasil pengukuran dapat mendorong pimpinan STAI dan lembaga/ 

biro/unit untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia yang telah 

dilaksanakan serta mendorong pimpinan dan lembaga/biro/unit agar lebih aktif dan inovatif 

dalam menjalankan sistem dan praktek pengelolaan sumber daya manusia. 

Saat ini telah terjadi persaingan yang dinamis antara perguruan tinggi untuk 

menghasilkan kualitas lulusan, tentu dapat mengakibatkan persaingan dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik. Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya perguruan tinggi 

menjadi salah satu petanda semakin ketatnya persaingan yang harus dihadapi oleh perguruan 

tinggi.  

Hal yang perlu dicermati adalah fenomena yang menunjukkan bahwa pengguna dalam 

hal ini mahasiswa dan dosen/tenaga kependidikan akan lebih memilih untuk kuliah di tempat 

yang memberikan kemudahan serta kenyamanan, baik akses, infra struktur, maupun 

pelayanan yang diberikan oleh perguruan tinggi.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya jumlah perguruan tinggi negeri ternama dengan 

segala atributnya telah mengancam kelangsungan hidup perguruan tinggi swasta. Berdasarkan 

kondisi inilah survei kepuasan kepada dosen dan tenaga kependidikan adalah hal yang penting 

dan mendesak untuk dilaksanakan demi keberlangsungan perguruan tinggi khusus pada STAI 

As-Sunnah Deli Serdang. 

 Untuk itu diperlukan pedoman pelaksanaan survei kepuasan dosen dan tenaga 

kependidikan karena merupakan salah satu bentuk pengukuran secara komprehensif kegiatan 

tentang tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan yang diperoleh dari hasil 

pengukuran atas pendapat dosen dan tenaga kependidikan. 

 Melalui survei ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan secara terus 

menerus sehinga memenuhi harapan dari pengguna layanan dalam hal ini adalah dosen dan 

tenaga kependidikan. 
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SURAT KEPUTUSAN 

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM 

AS-SUNNAH 

Nomor :  371 /K/E/XII.1437/IX.2016 

 

Tentang 

PEDOMAN SURVEI KEPUASAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

STAI AS-SUNNAH DELI SERDANG 

 

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  As-Sunnah : 

 

Menimbang : a. bahwa dalam  rangka untuk memberikan  kepuasan dosen dan 

tenaga kependidikan sebagai pengguna layanan dan 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan di lingkungan STAI 

As-Sunnah Deli Serdang, perlu ditetapkan  pedoman 

pelaksanaan survei kepuasan dosen dan tenaga kependidikan 

STAI As-Sunnah; 

 

b. bahwa berdasarkan butir a di atas, maka perlu dikeluarkan 

Surat Keputusannya. 

 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang 

Pendidikan Tinggi; 

 

3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia; 

 

4. Keputusan Dirjen Pendis Nomor : DJ.I/149/2012 tertanggal 

27 Januari 2012 tentang Persetujuan Pendirian Perguruan 

Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2012; 

 

  MEMUTUSKAN 

   

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI  AGAMA 

ISLAM TENTANG PEDOMAN SURVEI KEPUASAN DOSEN 

DAN PEGAWAI STAI AS-SUNNAH DELI SERDANG. 
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Tembusan: 

1. Ketua Yayasan Ar-Risalah Alkhoiriyah; 

2. Senat Akademik STAI As-Sunna; 

3. Dosen dan Tenaga Kependidikan STAI As-Sunnah. 

Pertama : Pedoman survei kepuasan dosen dan pegawai STAI As-Sunnah 

Deli Serdang; 

 

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan ditetapkan 

dalam keputusan tersendiri melalui persetujuan senat; 

 

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 

dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

    

 Ditetapkan di : Deli Serdang 

 Pada Tanggal : 06 September 2016 M 

    

  

    

 Ketua 

 

 

 

  

 TIY KUSMARRABBI KARO, M.A. 
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1. PENDAHULUAN  

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan 

dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pendidikan dituntut untuk memenuhi harapan 

mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam melakukan perbaikan pelayanan. 

Pelayanan dosen dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh STAI As-Sunnah Deli 

Serdang saat ini belum memenuhi harapan. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan 

dosen dan tenaga kependidikan yang disampaikan melalui kotak saran, media informasi 

lainnya, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan di STAI As-Sunnah Deli 

Serdang, yang menimbulkan ketidakpercayaan dosen dan tenaga kependidikan. Salah satu 

upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan survei kepuasan 

kepada pengguna layanan dalam hal ini adalah dosen dan tenaga kependidikan. Mengingat 

jenis layanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survei 

kepuasan dosen dan tenaga kependidikan dapat menggunakan metode dan teknik survei yang 

sesuai. 

 

2. TUJUAN  

Pedoman ini bertujuan untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan sebagai 

pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan untuk mahasiswa. 

 

3. SASARAN 

a) Mendorong partisipasi dosen dan tenaga kependidikan sebagai pengguna layanan 

dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. 

b) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

c) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan 

pelayanan mahasiswa. 

 

4. RUANG LINGKUP  

Ruang lingkup survei kepuasan dalam pedoman ini adalah meliputi pelayanan terhadap 

sumber daya manusia dalam hal pengembangan jenjang karir. 
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5. WAKTU PELAKSANAAN 

Untuk mencapai hasil yang lebih maksimal maka program survei kepuasan dosen dan  

pegawai STAI As-Sunnah dilakukan setiap akhir tahun akademik, untuk kemudian dijadikan 

bahan evaluasi tahunan, dan akan disusun program-program yang akan menutupi kekurangan-

kekurangan yang diketahui dari hasil survei. 

 

6. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI  

Tatacara pelaksanaan survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan diatur pada Standar 

Operasional Prosedur (SOP) tersendiri. 

Pada bagian ini, saudara akan mendapati beberapa pernyataan mengenai situasi dan kondisi 

yang saudara hadapi di STAI pada saat saudara bekerja. Selain itu, tersedia juga 4 pilihan 

jawaban yang menyertai pernyataan tersebut. 

Tugas saudara adalah memilih salah satu dari keempat pilihan jawaban yang sesuai dengan 

perasaan saudara terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dengan memberi tanda check (√) 

pada kolom yang sesuai dengan perasaan saudara. Tidak ada jawaban yang dianggap baik 

atau buruk, benar atau salah, sehingga saudara diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai 

dengan penghayatan saudara mengenai situasi dan kondisi yang ada dalam pernyataan 

tersebut. 

Aspek yang dinilai: 

1. Gaji 

2. Pekerjaan,  

3. Pimpinan 

4. Rekan Kerja, 

5. Kondisi Kerja 

Keterangan: 

STS :Saudara merasa pernyataan tersebut Sangat Tidak Setuju 

TS :Saudara merasa pernyataan tersebut Tidak Setuju 

S :Saudara merasa pernyataan tersebut Setuju 

SS :Saudara merasa pernyataan tersebut Sangat Setuju 
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Jawablah setiap pernyataan yang ada dan periksalah kembali agar tidakada pernyataan yang 

terlewat. 

NO PERNYATAAN STS TS S SS 

 Gaji     

1.  Adanya jaminan masa tua dari pekerjaan.     

2.  
Gaji yang saya terima seimbang dengan tugas yang saya 

kerjakan setiap bulan. 

    

3.  
Gaji bulanan yang saya terima mencukupi kebutuhan 

saya sehari-hari. 

    

4.  
Honor yang saya terima sesuai dengan tugas-tugas saat 

saya lembur. 

    

5.  Tunjangan Hari Raya yang diberikan oleh STAI sesuai 

dengan masa kerja saya. 

    

6.  Kebijakan STAI berkaitan dengan pemberian 

bonus/hadiah yang bermanfaat bagi Pegawai. 

    

7.  Aturan pembagian honor dari STAI dianggap jelas dan 

sesuai oleh Pegawai. 

    

8.  Kebijakan STAI dalam menentukan nominal upah 

sesuai dengan tugas-tugas kerja saya sebagai Pegawai. 

    

9.  Tunjangan kesehatan yang diberikan oleh STAI sesuai 

aturan yang ditetapkan. 

    

10.  Program rekreasi yang diadakan oleh STAI cukup 

bermanfaat bagi Pegawai. 

    

 Pekerjaan     

11.  Kebijakan status Pegawai tetap dari STAI jelas.     

12.  Adanya perjanjian yang jelas dengan pihak STAI saat 

menetapkan aturan Pemutusan Hubungan Kerja. 

    

13.  Pengarahan yang jelas diberikan ketika saya bekerja.     

14.  Kebijakan STAI yang jelas dalam memberhentikan 

Pegawai yang melanggar peraturan STAI. 

    

15.  Pegawai diberi penjelasan yang jelas tentang aturan 

pesangon ketika ada Pemutusan Hubungan Kerja. 

    

16.  Tugas-tugas saya membutuhkan ide-ide yang inovatif 

dalam penyelesaiannya. 

    

17.  Pembagian kelompok kerja yang sesuai dengan 

keterampilan yang saya miliki. 

    

18.  Saya bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh 

Pimpinan. 

    

19.  Pegawai diberi penjelasan yang jelas tentang adanya 

Pemutusan Hubungan Kerja. 
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NO PERNYATAAN STS TS S SS 

20.  Saya yakin dapat menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh Pimpinan. 

    

21.  Pekerjaan yang saya miliki menuntut adanya berbagai 

macam keterampilan (kreatif) 

    

22.  Kebijakan STAI dalam menempatkan saya sesuai 

dengan keterampilan saya. 

    

23.  Saya percaya dapat mencapai target kerja yang 

ditetapkan oleh STAI. 

    

 Rekan Kerja     

24.  Kemampuan yang dimiliki rekan kerja saya dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

    

25.  Rekan kerja saya tidak menemui kesulitan dalam 

pencapaian target yang ditetapkan STAI. 

    

26.  Kedekatan rekan-rekan kerja saya cukup dekat antara 

yang satu dengan yang lainnya. 

    

27.  Pergaulan rekan-rekan kerja saya guna mendukung 

produktivitas kerja. 

    

28.  Kenyamanan bekerja bersama rekan-rekan kerja saya.     

29.  Semangat kerja sama rekan kerja dalam bekerja 

kelompok guna mencapai target. 

    

30.  Keinginan rekan–rekan kerja saya untuk bergaul satu 

dengan yang lain dalam mencapai target kerja. 

    

31.  Kemampuan rekan kerja untuk saling bekerja sama 

dalam bekerja mencapai target. 

    

 Kondisi Tempat Bekerja     

32.  Kenyamanan kondisi untuk bekerja di tempat saya 

bekerja memadai. 

    

33.  Tersedianya tempat makan/kantin di tempat saya kerja 

yang nyaman. 

    

34.  Tersedianya tempat beribadah di tempat saya bekerja 

yang memadai. 

    

35.  Locker kerja di tempat kerja saya memadai.     

36.  Ruangan (meja dan kursi) tempat saya bekerja nyaman     

37.  Fasilitas yang dibutuhkan dalam bekerja terpenuhi     

 Pimpinan      

38.  Pimpinan memberikan arahan yang jelas dalam 

pencapaian target yang ditetapkan. 

    

39.  Teguran yang saya terima dari Pimpinan ketika saya 

tidak melaksanakan tugas dengan baik. 

    

40.  Pimpinan memberikan hukuman/sanksi atas kelalaian     
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NO PERNYATAAN STS TS S SS 

bagi Pegawai dalam pencapaian target. 

41.  Pemberitahuan secara langsung terhadap hasil kerja 

yang telah saya laksanakan dari pimpinan 

    

42.  Pegawai nyaman bekerja dengan pimpinan.     

43.  Masukan yang saya terima dari Pimpinan ketika saya 

bekerja. 

    

44.  Ungkapan rasa terima kasih/penghargaan yang saya 

terima dari Pimpinan ketika saya bekerja dengan baik. 

    

45.  Pimpinan menuntut pencapaian target kepada Pegawai 

ketika bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya. 

    

46.  Pimpinan menanggapi keluhan dan keberatan Pegawai 

ketika bergaul dengan rekan kerja. 

    

47.  Pimpinan menampung aspirasi dari Pegawai.     

 

Kritik dan Saran  

 


