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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan rahmad-Nya kepada kita

semua yang saat ini selalu dalam lindungan-Nya. Sholawat dan salam keharibaan junjungan alam

nabi besar Muhammad Saw, yang selalu diharapkan syafaatnya di yaumil akhir.

Segala sesuatu yang telah diberikan kepada  seseorang pasti akan diminta pertanggung

jawabannya, hal ini sesuai dengan syariat Islam yang Allah sampaikan dalam al Qur’an surat al

Mudatsir ayat 38 yang artinya : “setiap seseorang akan bertanggung jawab terhadap apa yang

telah mereka perbuat”

Pembuatan laporan pertanggungjawaban ini sebagai wujud pertanggungjawaban panitia

pelaksana, terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan

rekrutment calon asessor beban kerja dosen (BKD) secara online dalam rangka meningkatkan

kinerja dan dan mengevaluasi  kegiatan beban kinerja dosen UIN STS Jambi selama satu

semester, dan kegiatan ini juga bertujuan untuk mengadakan assesmen kegiatan di berbagai tugas

dosen UIN STS Jambi yang sudah tertuang dalam standar operasional prosedur yang telah

ditetapkan oleh UIN STS Jambi kepada setiap dosen  agar dapat terlaksana sesuai dengan yang

diharapkan.

Berbagai macam problematika dan kemajuan zaman yang dijumpai untuk setiap dosen

UIN terutama ketika melakukan penilaian kinerja dosen UIN jambi yang berjumlah diatas tiga

ratus orang sementara jumlah asessor BKD sangat minim sekali, begitu juga tuntutan dari begian

keuangan untuk sarat dalam pencairan dana sertifikasi dosen, serta adanya  dosen yang sudah

tidak aktif  lagi dikarenakan beberapa sebab seperti pensiun, wafat atau tugas belajar, menjadi

keharusan bagai LPM untuk melakukan kegiatan rekrutment calon asessor beban kerja dosen

(BKD) secara online guna mewujudkan cita-cita dan harapan yang telah ditetapkan UIN STS

Jambi. Laporan peratanggungjawaban ini dibuat agar dapat menjadi tolak ukur untuk kegiatan

yang akan datang datang dan sebagai bukti fisik bahwa panitia memang telah malakukan kegiatan

ini sesuai dengan yang diharapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berdaya guna amin.
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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi seperti UIN, merupakan salah satu lembaga yang ikut berperan

penting dalam mencapai apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang tersebut. Oleh

karena itu UIN juga harus benar-benar serius dalam mewujudkannya dengan melakukan

berbagai macam kegiatan dari tiga segi yang ada dalam Tridarma Perguruan Tinggi.

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan mutu kegiatan dosen  UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah dengan mengadakan peningkatan evaluasi kualitas

sumber daya manusia melalui perbagai macam kegiatan seperti mengadakan kegiatan

penilaian laporan kinerja dosen UIN STS Jambi.

kegiatan rekrutment calon asessor beban kerja dosen (BKD) secara online dilakukan

dalam rangka melihat dan mengevaluasi kinerja dosen  UIN STS Jambi dan untuk menjadi

sarana peningkatan kinerja dosen UIN STS Jambi, untuk itulah kegiatan rekrutment calon

asessor beban kerja dosen (BKD) secara online dilakukan sebgai acuan dalam mengassesmen

SDM khususnya dosen yang sudah tertuang dalam standar operasional prosedur yang telah

ditetapkan oleh UIN STS Jambi pada setiap pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana sesuai

dengan yang diharapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan penilaian laporan kinerja dosen online  ini

adalah surat keputusan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor : 1442

tahun 2019 tanggal 07 Agustus 2019, tentang panitia pelaksana kegiatan rekrutment calon

asessor beban kerja dosen (BKD) secara online Universitas Islam Negeri  Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi.

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan kegiatan penilaian laporan kinerja dosen online ini dilaksanakan dimaksudkan

bertujuan untuk :

a. Memberikan kesempatan bagi Asesor BKD  UIN STS Jambi yang masih aktif untuk

mempunyai kompetensi dalam melakukan penilaian LKD

b. Merekrut calon asessor BKD dari kalangan Dosen UIN STS jambi yang telah memenuhi

persyaratan

c. Mencari solusi secara bersama terhadap permasalahan dalam melakukan kegiatan

penilaian laporan kinerja dosen online



d. Menggali potensi yang ada pada  asesor LKD UIN STS Jambi yang mempunyai

kompetensi untuk menjadi asesor yang   lebih profesional.

e. Terbentuknya adanya penambahan Asesor BKD yang baru yang berkompeten dan handal.

f. Terbentuknya instrumen untuk pelaksanaan kegiatan penilaian laporan kinerja dosen

online

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Panitia dan Peserta

Kepanitian kegiatan rekrutment calon asessor beban kerja dosen (BKD) secara online

UIN STS Jambi ini berdasarkan SK. Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Taha Saifuddin

Jambi, terdiri dari :

NO NAMA JABATAN DALAM PANITIA

1 Prof. Dr.H. Ahmad Syukri,SS., M.Ag Penanggung Jawab

2 Drs. Rahmadi, M.HI Ketua

3 Dra.Hasna Dewi, M.PdI Sekretaris

4 Bessek Jamaliah, SE Anggota

5 Arif Wibowo Anggota

Adapun peserta dalam kegiatan penilaian laporan kinerja dosen online UIN STS Jambi ini

adalah  Semua asesor LKD online  semuanya berjumlah 50 (Lima puluh) calon asessor.

B. Narasumber

Nara sumber dalam kegiatan penilaian laporan kinerja dosen online UIN STS Jambi ini

adalah nara sumber yang sudah berpengalaman dalam bidangnya dan yang berhak

mengeluarkan nomor identifikasi register aessor (NIRA) adapun nara sumbernya adalah

Prof. Dr. H. Bunyamin Maftuh, M.Pd  (asessor BAN PT dan Direktur Karier dan

kompetensi sumber daya manusia kemenristek dikti

C. Materi/ Tema

Materi ataupun tema yang diambil dalam kegiatan penilaian laporan kinerja dosen online

UIN STS Jambi ini adalah :



“Melalui kegiatan rekrutment calon asessor beban kerja dosen (BKD) secara online UIN

STS Jambi ini kita tingkatkan mutu pelayanan penilaian LKD Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi”

D. Waktu Pelaksanaan

kegiatan rekrutment calon asessor beban kerja dosen (BKD) secara online UIN STS Jambi

ini dilaksanakan selama satu hari yaitu pada :

Hari/tanggal : Selasa, 20 Agustus 2019

Jam : 08.00  Sampai  dengan 16.00 Wib

Tempat : Gedung Aula Rektorat UIN STS Jambi

E. Biaya

Biaya kegiatan penilaian laporan kinerja dosen online UIN STS Jambi ini seluruhnya

bersumber dari dana DIPA UIN IAIN STS Jambi Nomor : 025.04.2.424188/2018

tanggal 05 Desember 2018. Adapun dana dalam kegiatan ini sejumlah

Rp. 13.310.000,-

F. Output Hasil Kegiatan

Hasil yang dicapai dari kegiatan rekrutment calon asessor beban kerja dosen (BKD) secara

online UIN STS Jambi ini adalah :

1. Tumbuhnya semangat bagi para calon asesor LKD dalam melakukan penilaian LKD oline

di UIN STS Jambi ini.

2. Mendapatkan pencerahan dan refresh pengetahuan asesement bagi para calon asesor

untuk melaksanakan kegiatan penilaian laporan kinerja dosen online UIN STS Jambi ini

3. Mendapatkan informasi terbaru dan pelatihann tentang penilaian laporan kinerja dosen

online UIN STS Jambi ini

4. Terlaksananya program kerja lembaga penjaminan mutu UIN STS Jambi.



BAB III

EVALUASI HASIL KEGIATAN

Setelah dilaksanakan kegiatan kegiatan rekrutment calon asessor beban kerja dosen (BKD)

secara online UIN STS Jambi ini, pihak Lembaga penjaminan Mutu dan para auditor, telah dapat

memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penilaian laporan kinerja dosen online yang

belum berjalan secara maksimal, sehingga dirasa perlu adanya penyegaran dan penambahan

asessor BKD dalam pelaksanaan kegiatan penilaian laporan kinerja dosen online di Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, penyegaran dan rekrutment tersebut meliputi

dengan tata aturan, konten, metodologi ataupun yang berkaitan dengan sarana dan prasarana

pelaksanaan dan keuangan  kegiatan penilaian laporan kinerja dosen online. Termasuk di

dalammnya  adanya pencerahan yang positif bagi para calon asesor  dan perlu diadakan kembali

rekrutmen asesor LKD online dikarenakan penanmbahan dosen baru dan asesor yang sudah tidak

aktif lagi disebabkan beberapa hal. Dalam rangka untuk meningkatkan mutu kegiatan kegiatan

penilaian laporan kinerja dosen online UIN STS Jambi ini.



BAB  IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

kegiatan rekrutment calon asessor beban kerja dosen (BKD) secara online UIN STS Jambi

ini dilakukan untuk memberikan pencerahan bagi calon asesor, kegiatan kegiatan penilaian

laporan kinerja dosen online UIN STS Jambi ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan

sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan rekrutment calon asessor beban kerja dosen

(BKD) secara online ini berlangsung selama satu hari, bertempat di Aula Rektort lantai III

UIN STS Jambi, dengan pemateri  Bapak Prof.Dr.H. Bunyamin Maftuh, M.Pd,  Acara ini

dihadiri oleh lima puluh peserta dan kegiatan rekrutment calon asessor beban kerja dosen

(BKD) secara online UIN STS Jambi ini dibiayai sepenuhnya dari dana DIPA UIN IAIN

STS Jambi Nomor : SP-025.04.2.424188/AG/2018 tanggal 5 Desember 2018.

B. Saran

Setelah dilaksanakan kegiatan rekrutment calon asessor beban kerja dosen (BKD) secara

online UIN STS Jambi ini, kami menyarankan kepada pihak terkait :

1. Kiranya kegiatan seperti ini perlu mendapatkan perhatian dan motivasi yang tinggi dari

segenap civitas akademikan UIN STS Jambi.

2. Perlu dilengkapinya segala sarana dan prasarana dalam kegiatan rekrutment calon

asessor beban kerja dosen (BKD) secara online UIN STS Jambi.

3. Perlu adanya peningkatan mutu asesor LKD Online UIN STS Jambi.

4. Perlu adanya peningkatan dana untuk kegiatan kegiatan rekrutment calon asessor

beban kerja dosen (BKD) secara online ini.

C. Kata Penutup

Demikianlah laporan ini kami buat, kami selaku panitia kegiatan rekrutment calon asessor

beban kerja dosen (BKD) secara online UIN STS Jambi, telah berusaha sedaya dan

sekemampuan yang ada pada kami untuk mensukseskan kegiatan ini, namun kami

menyadari  tentunya dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kekhilapan karena keterbatasan

kamampuan kami. Untuk itulah kami atas nama segenap panitia kegiatan rekrutment calon

asessor beban kerja dosen (BKD) secara online UIN STS Jambi ini mohon maaf yang

sedalam-dalamnya.

Demikianlah atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Panitia Rekrutmen Asessor BKD
Ketua,

Drs. Rahmadi, M.HI



Yth. Kamal
Tolong siapkan berkas berikut ini untuk kelengkapan laporan :

BAHAN DIBAWAH INI USAHAKAN SENIN TANGGAL 1 OKTOBER
2018 SUDAH ADA BIAR LAPORAN KEGIATANNYA BISA DIJILID

SENIN TU  OKE

DUA KEGIATAN

(refreshment       dan        penilaian LKD online)

1. SK Panitia
2. Daftar penerimaan perlengkapan peserta yang sudah ditandatangani
3. Daftar hadir peserta/ panitia, nara sumber yang sudah ditandatangani
4. Materi kegiatan
5. SPJ Narasumber
6. SPJ Panitia

7. Kwitansi yang sudah di stempel toko/ tempat membeli
a. Kwitansi ATK
b. Kwitansi  konsumsi panitia dan peserta
c. Kwitansi Snack panitia dan peserta
d. Kwitansi  Dokumentasi
e. Kwitansi Spanduk
f. Kwitansi pembuatan laporan
g. Kwitansi dan tiket narasumber
h. Kwitansi Hotel pemateri

TOLONG YA KAMAL.  TKS


