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Sekapur Sirih
UGM  menghadapi tantangan yang semakin berat dari waktu ke waktu terutama dalam hal kompetisi 
di tingkat nasional maupun global. Tugas UGM semakin berat untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan, penelitian dan pengabdian. Diperlukan langkah strategis yang tepat untuk menghadapi 
tantangan  dengan meningkatkan kompetensi SDM, lulusan dan kelembagaan. Oleh karena itu, UGM 
terus memperkuat reinforcement  sumber daya di UGM untuk memperkuat kuali�kasi pendidikan, 
penelitian dan pengabdian. 

Sepanjang tahun 2015, berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk memperkuat reinforcement 
maupun meningkatkan kompetensi SDM UGM. Kaleidoskop SDM UGM edisi perdana ini hadir untuk 
sekedar menyajikan potret upaya pengembangan dan penguatan SDM UGM. Sajian kecil ini hanya 
sedikit dari rangkaian kegiatan Direktorat SDM yang berhasil direkam dalam rilis. Direktorat SDM 
sebagai unit sebagai penyelenggara urusan di bidang administrasi dan pengembangan sumber daya 
manusia berupaya terus bersinergi dengan berbagai  pihak untuk menjawab tantangan dan 
memberikan kontribusi bagi pencapaian mandat dan misi UGM. Berbagai terpaan dan dukungan 
senantiasa memapah kami untuk terus belajar bermetamorfosa dalam mengemban amanah.

UGM bersinergi menapak 2016, Tahun Pengembangan Sumber Daya Manusia UGM.
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Redaksi
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ialog Dosen Muda dilaksanakan pada DKamis, 24 Desember 2015 di Grha Sabha 
Pramana UGM. Dosen merupak an 

pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas 
utama mentransformasikan, mengembangkan, 
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 
teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Pembentukan 
komitmen dosen dalam pelaksanaan Tridharma 
Perguruan Tinggi untuk membentuk dosen yang 
memiliki komitmen dan perilaku yang sesuai 
dengan nilai-nilai Universitas Gadjah Mada 
merupakan tanggung jawab yang harus dipikul 
bersama.

Dialog diawali langsung oleh Rektor UGM, Prof. Ir. 
Dwikorita Karnawati ,  M.Sc. ,  Ph.D. Dalam 
paparannya, Rektor menyampaikan bahwa UGM 
h a r u s  m e n e g a k k a n  k e t e g u h a n  d a l a m 
pengembangan ilmu pengetahuan. Cara untuk 
menegakkan kedaulatan dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya 
adalah dengan membangun think thank UGM 
yang mampu menangkap segala peluang yang 
baik menjadi peluang bagi kemajuan.

Dalam rangka pengembangan keilmuan, 
khususnya bagi dosen muda, Universitas telah 
menyiapkan skema khusus dalam pembinaan 
sumberdaya manusia agar dosen muda dapat 
mengembangkan karirnya dengan baik. Alokasi 
anggaran untuk riset dalam RKAT dialokasikan 
j a u h  l e b i h  b e s a r  d i b a n d i n g k a n  t a h u n 
sebelumnya.  Selain i tu univers itas  juga 
menyediakan hibah kerjasama program riset 
dengan pemerintah New Zealand.

Universitas Gadjah Mada yang saat ini adalah 
universitas dengan status Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum (PTN BH), harus mulai 
menentukan langkah untuk 25 tahun ke depan, 
merajut budaya baru.

Dialog 
Dosen Muda
Dengan Pimpinan 
Universitas

“Budaya UGM hari ini adalah budaya UGM 
sebagai Perguruan Tinggi PTN Berbadan 
Hukum. Budaya yang kita tegakkan adalah 
budaya socio enterpreneurship, dimana 
kita harus pandai memanfaatkan peluang 
yang ada di sekitar dan mengkaji resiko 
sehingga berguna di masa depan. Budaya 
socio entrepreneurship ini  yang akan 
ditumbuhkan. Oleh karena itu riset kita 
arahkan untuk menjawab tantangan ke 
depan.”

Rektor UGM, 
Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.
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Pengembangan kedaulatan iptek tidak bisa lepas 
dari pengembangan bidang keilmuan di fakultas, 
lintas jurusan dan departemen. Sejak bulan Juli, 
Universitas melalui Pusat Inovasi dan Kebijakan 
Akademik (PIKA) mengawal fakultas untuk 
merumuskan arah pengembangan keilmuan di 
m a s a  d e p a n  s e s u a i  d e n g a n  k e b u t u h a n 
masyarakat di masa depan. Berdasar hal tersebut 
OTK fakultas dirancang agar bisa memfasilitasi 
pengembangan bidang keilmuan. UGM juga 
sedang merancang kebutuhan dosen fakultas 
dengan panglima pengembangan bidang 
keilmuan. Itu semua merupakan jabaran dari 
peraturan MWA UGM bahwa UGM harus menjadi 
universitas yang unggul, inovatif dan menjawab 
kebutuhan masyarakat.

“Tahun ini kita galakkan, riset yang dibutuhkan 
masyarakat, industri dan pasar yang seperti apa. 
Sehingga departemen harus mengisi kebutuhan 
teknologi di masyarakat” ungkap Ibu Rektor.

Riset unggulan berdasarkan roadmap rencana 
pengembangan keilmuan di masa depan akan 
mewarnai riset-riset fakultas. Pengembangan 
ke i lmuan juga harus  d iduk ung dengan 
pengembangan sumberdaya manusianya. Dalam 
pengembangan sumberdaya manusia, bagi 
dosen yang akan studi lanjut harus sesuai dengan 
road map rencana pengembangan riset fakultas.

Beberapa bidang unggulan yang dikembangkan 
diantaranya  bidang energi, pangan khususnya 
penegakan kedaulatan pangan dan food safety, 
bidang kesehatan, manufacturing, humanity-
heritage dan sustainability.

Dalam rangka pengembangan keilmuan tersebut 
harus dilakukan identi�kasi terhadap kebutuhan 
riset yang dibutuhkan sebelum bergerak ke hulu. 
Penelitian dan pengabdian masyarakat harus 
dilakukan searah dengan kebutuhan di hilir. 
Dosen dalam membimbing riset S2 dan S3 juga 
harus diarusutamakan untuk mendukung riset 
unggulan fakultas.

Upaya la in yang di lakuk an UGM adalah 
mengembangkan kerjasama dengan LPDP. 
Dosen yang akan sekolah dan disekolahkan harus 
mengambil topik yang mendukung riset yang 
sedang dikembangkan UGM. Bidang keilmuan 
yang dikembangkan UGM terutama adalah lintas 
kluster. Ilmu-ilmu langka keunggulan Indonesia.
“Yang dikembangkan program doctor, double 
degree. Misalkan studinya 4 tahun, 1 tahun ambil 
data di Indonesia sehingga warna Indonesianya 
ada. Post doctoral, bagi yang sudah kembali 
d i b a n t u  d e n g a n  h i b a h - h i b a h  u n t u k 
meningkatkan ilmunya”

Indonesia punya kebanggaan bonus demogra�. 
Insan muda Indonesia terutama dikenal sebagai 
pribadi yang santun dan loyalitas tinggi. 
Mahasiswa UGM juga sangat diincar oleh negara-
negara maju. Bagaimana menularkan rasa cinta 
tanah air dan nasionalisme kepada mahasiswa? 
Salah satunya dengan banyak dilibatkan ke 
dalam riset, sehingga kedewasaannya muncul.

Pembekalan dosen muda dilanjutkan oleh Wakil 
Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Prof. Dr. Ir. 
Budi Santoso Wignyosukarto, Dip. HE. Dalam 
paparannya Prof. Budi menyampaikan UGM 
sebagai PTN BH mempunyai target untuk 
menjadi universitas level internasional melalui 
p u b l i k a s i  i n t e r n a s i o n a l  d a n  p e r g a u l a n 
internasional.  UGM sebagai PTN BH bisa 
membuat mini factory, sehingga tidak hanya 
mengandalkan dana dari pemerintah.  UGM 
sebagai universitas kerakyatan, seleksi bukan atas 
kekayaan tetapi pada kemampuan akademik.

“Yang didorong adalah mari kita membuat 
budaya baru. UGM sudah punya nama baik. Kita 
bisa belajar dari industri berbagai negara, 
misalnya di Jerman.  Dalam industri di Jerman, 
research and development dilakukan oleh 
universitas” ungkap Wakil Rektor Bidang Sumber 
Daya Manusia,  Prof.  Dr.  I r.  Budi Santoso 
Wignyosukarto, Dip. HE.
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Selama ini selalu muncul kekhawatiran dari dosen 
setelah pulang dari luar negeri, apakah bisa hidup 
dengan gaji yang diterima. Universitas mempunyai 
komitmen dosen UGM harus mempunyai pendapatan 
yang baik. Universitas terus memfasilitasi bagi dosen, 
terutama untuk mendorong produktivitas dosen. Saat ini 
rata-rata publikasi perkapita masih kecil. Untuk 
meningkatkan produktivitas publikasi, universitas 
memberikan berbagai insentif publikasi, bantuan 
presentasi dan insentif lainnya. Bagi yang tidak produktif 
ada disinsentif.

Dalam pembekalan dosen muda ini juga muncul 
berbagai pertanyaan dan aspirasi dari para dosen muda 
UGM, mulai dari fasilitasi yang diberikan universitas 
dalam peningkatan kompetensi dosen, beban kerja 
dosen, hingga peluang riset kolaboratif antar dosen 
muda. Selain itu dalam forum ini dibentuk grup dosen 
muda UGM yang direncanakan akan mengadakan 
pertemuan rutin dan menjadi ajang silaturahmi, berbagi 
informasi dan meningkatkan koordinasi antar dosen 
muda Universitas Gadjah Mada. (SDM UGM/Rima)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 29 Desember 
2015] 
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Diskusi Remunerasi
dan Penilaian Kerja
Remunerasi dan Penilaian Kinerja selalu 

menjadi topik hangat untuk didiskusikan. 
D a l a m  r a n g k a  m e n e m u k a n  p o l a 

remunerasi dan sistem penilaian kinerja yang 
sesuai dengan Sistem dan Tata Kelola UGM, pada 
Kamis (23/7) UGM menyelenggarakan Diskusi 
Remunerasi dan Penilaian Kinerja di Ruang Multi 
Media, Gedung Pusat. Pada diskusi tersebut, UGM 
mengundang konsultan Sumber Daya Manusia 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ir. 
Joko Santosa, S.E yang juga menjabat sebagai VP 
Commercial  di Group Kompas Gramedia. Diskusi 
dihadiri oleh para Wakil Rektor, Direktur, Wakil 
Dekan dan Kepala Kantor Administrasi di 
lingkungan UGM.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan 
Sistem Informasi, Dr. Didi Achjari, S.E., Akt., 
M.Com., dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa poin penting dalam perumusan pola 
remunerasi adalah perubahan mindset dari pola 
remunerasi PNS menjadi sistem yang sesuai 
badan hukum. Sebagai PTN-bh, UGM memiliki 
otonomi untuk mengembangkan sistem sendiri, 
meskipun tetap tidak bisa 100 persen bebas 
karena ada aturan-aturan pemerintah yang harus 
dipatuhi. 

“Yang jelas proses migrasi atau perubahan sistem 
ini sangat terbuka saat ini. Mas Santos ini adalah 
alumni FEB yang sangat berpengalaman di 
bidang SDM, sudah malang melintang di 
beberapa perusahaan sehingga bisa diajak 
sharing tentang sistem remunerasi. Materi dari 
Mas Santos ini diharapkan bisa menambah 
wawasan kita bahwa di dunia profesional sana, 
ada sistem yang bisa kita ambil untuk diterapkan 
di UGM ini” tambah Dr. Didi Achjari.

“Kami akan sharing tentang sistem remunerasi 
dan manajemen kinerja yang ada di perusahaan-
perusahaan non korporasi” ungkap Ir. Joko 
Santosa, S.E yang biasa disapa Pak Santos ini 
mengawali paparannya. 

Perumusan sistem remunerasi harus dimulai dari 
penyamaan persepsi tentang arti dan de�nisi 
upah. Dalam merumuskan struktur dan skala 
upah, sebelumnya organisasi harus cermat dalam 
melakukan analisis jabatan dan evaluasi jabatan. 
“Saya akan memperkenalkan struktur dan skala 
upah menggunakan point factor. Sehingga nanti 
Ibu dan Bapak bisa membuat sendiri struktur dan 
skala upah sesuai dengan keadaan di UGM.  
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Setelah kita punya salary structure apa implementasi yang 
akan digunakan dalam organisasi. Soal implementasi adalah 
yang paling sulit. Biasanya kemudian banyak teori yang nggak 
bisa diimplementasikan. Kedua, kegagalannya lebih pada 
changes management pada saat memperkenalkan sistem 
yang baru. Para karyawan dimasukkan ke dalam struktur baru. 
Bagaimana mekanismenya sehingga tidak kontraproduktif 
tetapi justru produktif” jelas Pak Santos. Menurut pengamatan 
Pak Santos sekarang ini perusahaan-perusahaan yang maju 
dasar pengupahannya adalah sistem insentif.
 
“Sistem yang paling manjur untuk menggerakan human 
capital ternyata insentif based.  Itu juga menguntungkan 
perusahaan karena �xed cost perusahaan tidak terlalu tinggi. 
Kalau performance, rapotnya biru ya dapat banyak, kalau 
rapotnya merah ya nggak dikasih” paparnya. Pak Santos 
menambahkan bahwa standar perilaku yang banyak 
dikembangkan perusahaan adalah 5C : Caring, Credible, 
Competen, Competitive, dan Customer Delight.

Remunerasi dan manajemen kinerja hanya merupakan bagian 
kecil  yang mempengaruhi  performance organisasi. Masih 
terdapat hal lain yang mempengaruhi performance organisasi 
seperti lingkungan kerja, struktur, budaya organisasi, strategi 
bisnisnya dan strategi dalam pengembangan organisasi itu 
sendiri termasuk didalamnya peran strategi di bidang SDM.

Lebih lanjut Pak Santos memaparkan berbagai penjelasan dan 
ilustrasi terkait Total Reward Strategy dalam organisasi. Selain 
performance individu, hal yang juga perlu diperhatikan dalam 
perumusan remunerasi adalah performance unit agar 
diperoleh nilai yang seimbang.

Menurut Pak Santos  sistem remunerasi dan penilaian kinerja 
seharusnya memenuhi 5-S yaitu, Sehat, Senang, Sukses, 
Sejahtera, dan Sentosa. Pak Santos juga menambahkan “Selain 
harus memenuhi 5-S, sistem juga membutuhkan 5-i yaitu, 
inisiatif baik dari pimpinan maupun karyawan, itikad dari 
pimpinan maupun karyawan, implementasi…ini yang paling 
sulit, selanjutnya harus ada improvement dan i yang 
terakhir…insya allah berhasil. Yang jelas resepnya satu..harus 
bisa memanusiakan manusia, sistem hanya membantu” 
pungkas Pak Santos mengakhiri paparannya. (SDM UGM/Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 24 Juli 2015] 
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Diskusi 
Pengembangan

Karir Dosen
Bersama,

Prof.dr.Ali Gufron Mukti, M.Sc

Dosen merupakan pendidik profesional 
dan ilmuwan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, 

dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka 
mendukung pengembangan karir dosen, UGM 
menyelenggarakan diskusi bersama Prof. dr. Ali 
Ghufron Mukti, M.Sc, Dirjen Sumber Daya Iptek 
dan Dikti pada Jumat, 27 November 2015 di Balai 
Senat UGM.

D a l a m  p e m b u k a a n  a c a r a ,  R e k t o r  U G M 
menyampaikan bahwa acara ini merupakan 
bagian dari proses pengembangan Sumber Daya 
Manusia UGM.

“Mulai pertengahan tahun ini kami terus 
membenahi SDM UGM. Diawali dari mapping 
pro�l UGM, ternyata banyak yang harus dibenahi. 
Dari hasil mapping sedang dibuat road map 
pengembangan karir dosen. Universitas melalui 
Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik (PIKA) 
sedang mengawal fakultas untuk merumuskan 
bidang keilmuan yang perlu dikembangkan

Berdasar hal tersebut OTK fakultas dirancang agar 
bisa memfasilitasi pengembangan bidang 
kei lmuan.  UGM juga sedang merancang 
kebutuhan dosen fakultas. Panglimanya adalah 
pengembangan bidang keilmuan. Itu semua 
merupakan jabaran dari peraturan MWA UGM 
bahwa UGM harus menjadi universitas yang 
unggul inovatif” ungkap Ibu Rektor.

“Kami menyadari penguatan pendidikan di 
fakultas-fakultas masih membutuhkan banyak 
dosen yang belum terfasilitasi dengan sistem 
yang ada misal terkait NIDN. Bagaimana agar gap 
a n t a r a  k e b u t u h a n  d o s e n  d e n g a n 
pengembangan bidang ilmu bisa terpecahkan, 
untuk itu kami mengundang Prof. Ali Ghufron 
untuk berbagi dan menjelaskan berbagai 
kebijakan pemerintah terkait pengembangan 
karir dosen” Ibu Rektor menambahkan.

Dalam paparannya, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, 
M.Sc menyampaikan bahwa telah terjadi 
pergeseran peran Perguruan Tinggi.
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“Saat ini telah terjadi pergeseran peran perguruan tinggi dari Agent of Education dan 
Agent of Research menjadi Agent of Culture, Knowledge, Technology Transfer 
sehingga diperlukan reformasi pendidikan tinggi agar Perguruan Tinggi bisa 
menghasilkan inovasi yang meningkatkan daya saing. Kondisi ini tentunya 
mempengaruhi pula tuntutan terhadap dosen” ungkap Prof. Ali Ghufron.

Diskusi diikuti oleh anggota Majelis Wali Amanah, Senat Akademik, Pimpinan 
Universitas, Pimpinan Fakultas/Sekolah serta pimpinan kantor pusat UGM. Berbagai 
pertanyaan menarik dilontarkan peserta sepanjang diskusi. (SDM UGM/Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 1 Desember 2015] 

Diskusi  Pengembangan Karir Dosen
Bersama,

Prof.dr.Ali Gufron Mukti, M.Sc
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irektorat Sumber Daya Manusia (SDM) DUGM telah menyelenggarakan Workshop 
Penyusunan Target Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP) dan Formula Perhitungan 
Kebutuhan SDM UGM pada Kamis, 26 Februari 
2015 di Balai Senat UGM. Workshop diikuti oleh 
para Wakil Dekan yang membidangi SDM, Wakil 
Direktur Sekolah yang membidangi SDM dan 
Kepala Kantor Administrasi Fakultas dan Sekolah 
di lingkungan UGM. Workshop dibuka oleh 
Direktur SDM UGM, Dr. Ratminto, M.Pol.Admin.

W o r k s h o p  i n i  d i s e l e n g g a r a k a n  u n t u k 
menyamakan persepsi tentang penyusunan 
target SKP serta formula perhitungan kebutuhan 
SDM di lingkungan UGM. Pada kesempatan 
tersebut Dr. Ratminto memaparkan bahwa masih 
banyak terdapat masalah dalam pengisian target 
dan realisasi SKP, baik karena faktor SDM-nya, 
sistemnya maupun aturan-aturan yang terkait 
dengan pengisian. “Banyak aturan yang harus 
dicermati” tuturnya.

D a l a m  p a p a r a n n y a ,  D r.  R a t m i n t o  j u g a 
menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisis 
per Februari 2015 untuk data SKP tahun 2014, 
sebanyak 85% dosen telah membuat target SKP 
dan 15 % dosen belum membuat target SKP. 
Selanjutnya dari keseluruhan SKP yang telah 
dibuat tersebut, terdapat 6,5% dosen yang tidak 
mengisi logbook. Sedangkan untuk SKP Tenaga 
Kependidikan (Tendik), 89% diantaranya telah 
membuat SKP dan sisanya belum membuat SKP. 
Dan dari SKP Tendik yang telah dibuat, 0,4% 
Tendik tidak mengisi logbook. Dalam pengisian 
SKP tahun 2014 muncul berbagai permasalahan 
seperti realisasi yang jauh melampaui target. 
Selain persoalan SKP, saat ini juga sedang 
dilaksanakan proses penghitungan kebutuhan 
SDM. Terkait dengan penghitungan kebutuhan 
SDM diperlukan kerjasama dari unit-unit kerja 
agar diperoleh data dan hasil perhitungan yang 
valid dan relevan. Diskusi berlangsung dengan 
hangat dan diperoleh berbagai masukan dari 
fakultas dan sekolah.
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Workshop SDM 
dan Peluncuran Website Baru

Pada workshop tersebut juga dilakukan peluncuran website baru Direktorat SDM UGM oleh 
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi, Dr. Didi Achjari, S.E., Akt., 
M.Com. Website baru tampil dengan desain dan �tur baru. Salah satu �tur baru yang 
ditampilkan adalah Statistik data SDM UGM, seperti jumlah dosen dan tenaga kependidikan 
UGM dalam berbagai kategori. 

Dodo Dwi Herwanto, S.H, Kasi Data dan TI SDM UGM, menuturkan bahwa data statistik yang 
ditampilkan merupakan data real time sesuai database HRIS UGM. “Website baru ini juga 
didesain kompatibel dengan mobile phone sehingga tampilan pada mobile phone dapat 
dinikmati dengan nyaman” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Didi Achjari berpesan agar content website selalu diupdate agar 
tidak saja tampak indah tetapi content juga terjaga. Website baru diharapkan semakin dapat 
memenuhi kebutuhan informasi pengguna dan memberikan kenyamanan pengguna dalam 
mengakses informasi. (SDM UGM)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 27 Februari 2015] 
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u g a s  U G M  s e m a k i n  b e r a t  u n t u k Tmeningk atk an kual itas pendidik an, 
penelitian dan pengabdian. Oleh karena 

itu, UGM terus memperkuat reinforcement 
sumber daya di UGM untuk memperkuat 
k u a l i � k a s i  p e n d i d i k a n ,  p e n e l i t i a n  d a n 
pengabdian.  Hal tersebut dikemukakan Prof. Dr. 
Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip. HE, Wakil 
Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset 
UGM dalam pembukaan Workshop Pemetaan 
Kebutuhan Sumber  Daya Manusia  yang 
diselenggarakan Direktorat Sumber Daya 
Manusia UGM pada  Kamis, 7 Mei 2015 di Ruang 
Kertanegara, Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
UGM. Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, 
Dip. HE menyampaikan bahwa saat ini telah 
terjadi berbagai perubahan yang menuntut 
penyesuaian organisasi misalnya perubahan 
aturan dalam hal beban mengajar bagi dosen dan 
juga perubahan metode kerja yang lebih 
menekankan pada teknologi informasi. 

Berbagai perubahan perlu disikapi dengan baik. 
Terkait kebutuhan SDM, perlu diperhatikan 
anal isa  beban ker janya.  Jangan sampai 
mengajukan usulan penambahan tetapi SDM 
yang tersedia belum diberdayakan dengan 
optimal

Workshop diikuti oleh para Wakil Dekan dan Wakil 
Direktur Sekolah yang membidangi SDM serta 
Kepala Kantor Administrasi Fakultas dan Sekolah 
di lingkungan UGM. Sebelum berdiskusi terkait 
pemetaan kebutuhan SDM, pada sesi pertama 
workshop, Direktur Sumber Daya Manusia, Dr. 
Ratminto, M.Pol.Admin, menyampaikan perlunya 
penyamaan persepsi dan visi dilanjutkan dengan 
paparan konsep pengembangan kompetensi 
Sumber Daya Manusia. Dalam paparannya, Dr. 
Ratminto menyampaikan bahwa masih terdapat 
masalah terkait kinerja SDM UGM misalnya 
kurang rapi (kurap), kurang teliti (kutil), kurang 
disiplin (kudis), dan kurang tanggap. Kondisi-
kondisi seperti ini tentunya mengakibatkan 
kinerja menjadi tidak e�sien dan perlu untuk 
terus dibenahi.

Terkait dengan cita-cita UGM untuk menjadi 
universitas yang diakui secara internasional, 
masih diperlukan perhatian serius pada akreditasi 
internasional program studi (prodi) dan publikasi 
internasional. Berdasar data, saat ini baru sekitar 
13,6% prodi yang memperoleh akreditasi 
i n t e r n a s i o n a l .  S e l a n j u t n y a  d a l a m  h a l 
pengembangan kompetensi pegawai, baik 
dosen maupun tenaga kependidikan perlu 
dilakukan pembenahan dan inovasi untuk 
mendukung cita-cita UGM. Selain itu diperlukan 
penyesuaian terkait terbitnya UU Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Workshop
Pemetaan dan 
Kebutuhan SDM
pada Fakultas
dan Sekolah 
di UGM
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Dalam paparan selanjutnya, Dr. Ratminto, 
M.Pol.Admin. menyampaikan tentang rencana 
Pola Karir Terbuka dalam Manajemen Karir 
Pegawai UGM. Inovasi ini didasari oleh semangat 
kesetaraan dan penghargaan terhadap pegawai 
sehingga pegawai dapat mencapai karir yang 
tinggi. Rancangan sedang terus diupayakan 
untuk dikembangkan, meskipun diakui cukup 
sulit untuk membuat cetak biru yang ideal. Jalur 
karir akan dibagi menjadi empat jalur yaitu karir 
administrasi, karir fungsional, karir dosen, dan 
karir struktural. Dalam pola karir terbuka ini, 
semua level jabatan tentunya membutuhkan 
k o m p e te n s i  ya n g  j e l a s  s e h i n g g a  d a p at 
diidenti�kasi skema pendidikan, pelatihan, dan 
pola assessment yang sesuai. Saat ini, Direktorat 
SDM UGM sedang mengupayakan rumusan 
kamus kompetensi yang komprehensif dan 
standar kompetensi untuk semua jenjang 
j a b a t a n ,  b a i k  d o s e n  m a u p u n  t e n a g a 
kependidikan. Selanjutnya akan dilakukan 
p e n y e m p u r n a a n  t e r h a d a p  k u r i k u l u m 
pengembangan kompetensi pegawai yang telah 
d i b u a t .  K o m p e t e n s i  D a s a r  y a n g  a k a n 
dikembangkan meliputi Knowledge, Skill, 
Attitude. Untuk membentuk sikap dan perilaku 
warga UGM yang sesuai dengan jiwa UGM akan 
lebih diintensifkan pengenalan nilai-nilai ke-
UGM-an.

Menanggapi paparan Direktur SDM pada sesi 
pertama, banyak diperoleh masukan, saran 
maupun kritik dari peserta workshop antara lain 
pentingnya validasi HRIS sebagai basis data 
kepegawaian, persoalan rangkap jabatan, 
perpindahan jalur karir, promosi jabatan, SKP, 
tugas belajar dan lainnya. Dalam workshop 
tersebut, hadir pula Sekretaris Eksekutif UGM, Dr. 
Gugup Kismono, M.B.A., yang menyampaikan 
berbagai informasi kebijakan Universitas terkait 
bidang SDM. Dr. Gugup Kismono mengutarakan 
bahwa pengembangan karir dosen dan tenaga 
kependidikan sangat penting untuk didukung.

Dalam hal  pengembangan k ar i r  Tenaga 
Kependidikan, UGM ingin Tenaga Kependidikan 
bisa mencapai jabatan yang tinggi, namun 
berdasar pencermatan saat ini banyak yang 
belum siap menghadapi dinamika yang sangat 
tinggi dalam jabatan. Kalaupun ada Tenaga 
Kependidik an yang br i l ian k arena yang 
bersangkutan menyiapkan dirinya secara 
mandiri. Universitas perlu merumuskan skema 
dalam rangka menyiapkan Tenaga Kependidikan 
yang talented untuk mengampu tugas dan 
jabatan dengan baik. Pengembangan karir dosen 
juga harus dipikirkan dengan baik, de�nisi kinerja 
dosen perlu diperjelas.

Pada sesi kedua, Dr. Ratminto, M.Pol. Admin dan 
Dra. Emmy Indjatmiati, M.Si. (Sekretaris Direktorat 
SDM UGM) menyampaikan Pemetaan dan 
Kebutuhan SDM Fakultas dan Sekolah dalam 
rangka mengoptimalkan Pengelolaan SDM 
secara strategis. Gra�k yang ditampilkan antara 
la in  has i l  perhitungan ras io  dosen dan 
m a h a s i s w a ,  r a s i o  d o s e n  d a n  t e n a g a 
kependidikan, komposisi dosen berdasar jabatan 
fungsional, besaran potensi dosen untuk menjadi 
Guru Besar, produktivitas publikasi dan beban 
kinerja pegawai pada rumpun jabatan tertentu. 
Dalam paparannya, Dr. Ratminto, M.Pol. Admin. 
menyampaikan pula bahwa masih terdapat 
banyak pegawai yang penempatannya tidak 
sesuai  b idang pendidik annya sehingga 
pengembangan kinerja tidak bisa optimal. Di sisi 
lain terdapat banyak unit kerja lain yang 
membutuhkan kuali�kasi pendidikan yang tidak 
termanfaatkan. Sehingga perlu ada komitmen 
bersama dari pimpinan untuk mendukung 
pengoptimalan potensi SDM. Dalam hal distribusi 
pegawai juga masih terdapat ketimpangan yang 
sangat jauh antar rumpun jabatan. 
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Padahal jika ingin mencapai pengakuan internasional dan juga sebesar-besarnya pengabdian bagi 
masyarakat seperti yang diamanahkan maka diperlukan distribusi pegawai yang mencukupi untuk 
bidang-bidang tertentu seperti Jaminan Mutu, Urusan Internasional, serta Penelitian dan Pengabdian. 
Faktanya, pegawai yang ditempatkan pada rumpun jabatan tersebut masih sangat sedikit. Banyak unit 
kerja yang tidak memiliki tenaga kependidikan pada rumpun jabatan tersebut.

Pada sesi kedua, antusiasme peserta untuk menyampaikan berbagai persoalan di masing-masing unit 
kerja, pertanyaan, dan pendapat, sangat  baik. Salah satunya terkait adanya persoalan kesenjangan 
regenerasi dosen pada beberapa unit kerja, sehingga pada suatu masa akan terjadi dosen yang pensiun 
bersamaan dalam jumlah besar yang berimbas pada pelaksanaan Tridharma PT pada prodi tertentu. 
Kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini terkait penyiapan kompetensi dosen. Hal lain terkait ketercukupan 
jumlah dosen pada prodi.  Meskipun secara keseluruhan UGM sering mendapat jatah formasi dosen yang 
cukup banyak tetapi bagi prodi terasa masih selalu kurang tenaga untuk melaksanakan tridharma. Kondisi 
ini antara lain disebabkan banyak dosen yang studi lanjut dan sebagian lainnya mengampu jabatan 
struktural, baik di internal UGM maupun di pemerintahan sehingga meskipun diatas kertas rasio jumlah 
dosen mencukupi tetapi faktanya masih tidak sesuai kebutuhan.

Pada akhir workshop disepakati bahwa setiap Fakultas dan Sekolah akan membuat proposal yang berisi 
kondisi existing pegawai dan proyeksi kebutuhan pegawai disertai rasionalitas sesuai karakteristik 
masing-masing unit kerja. Proposal akan didiskusikan secara intensif dengan Direktorat SDM UGM untuk 
memperoleh proyeksi kebutuhan yang sesuai dan selanjutnya akan diplenokan dalam forum seluruh 
fakultas dan sekolah. Selain itu, akan dilakukan tindaklanjut hasil workshop terkait penyempurnaan SKP, 
validasi HRIS, aturan rangkap jabatan, dan kejelasan aturan Tugas Belajar.(SDM UGM/Evi)
[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 20 Mei  2015] 
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alam  Kebijakan Umum UGM 2012-2037 DBidang Sumber Daya Manusia, program 
p e m a n t a p a n  2 0 1 2 - 2 0 1 7 

mengamanahkan  pembangunan organisasi dan 
tata kelola SDM yang akuntabel dan transparan. 
Amanah tersebut  merupakan sasaran pokok 
yang harus segera dilaksanakan. Jika amanah ini 
diterjemahkan, dalam jangka pendek  penataan 
fungsi SDM nampaknya  menjadi fokus yang 
pal ing utama.  Ter lebih lagi ,  Tahun 2016 
ditetapkan sebagai tahun pengembangan 
Sumber Daya Manusia UGM. 

Dalam  rangka penataan fungsi SDM, isu 
perencanaan dan penghitungan kebutuhan SDM 
menjadi isu krusial yang harus segera mendapat 
penyelesaian. Hal ini penting untuk dilakukan 
mengingat dalam perencanaan pemenuhan 
kebutuhan SDM tercatat berbagai permasalahan 
s u b s t a n s i a l  y a n g  s e r i n g  m e n g e m u k a , 
diantaranya isu pemetaan SDM Berbasis 
Keilmuan yang bersifat  jangka panjang. 
Minimnya mapping SDM bidang keilmuan ini 
berimbas pada perencanaan pengadaan SDM 
yang tidak sesuai dengan kebutuhan keilmuan.

Selain itu juga terjadi kesenjangan antara 
kebutuhan masa sekarang dengan kebutuhan 
masa depan. Selanjutnya isu perencanaan  
penataan SDM dosen secara holistik dan 
integratif di level universitas untuk memfasilitasi 
pengembangan Tridharma lintas disiplin dan  
home base dosen juga merupakan isu yang selalu  
muncul dari waktu ke waktu. Kondisi ini ditambah 
lagi dengan program penataan SDM Tenaga 
Kependidikan yang belum dapat dilakukan 
secara komperehensif di level universitas, 
sehingga sering terjadi penambahan SDM di level 
unit kerja untuk memenuhi kompetensi tertentu 
padahal kompetensi yang dibutuhkan tersedia 
berlebih di unit lain. Untuk mendapatkan solusi 
atas berbagai persoalan perencanaan kebutuhan 
SDM, UGM menyelenggarakan serial Workshop 
Perencanaan Kebutuhan SDM. Workshop seri 
pertama dengan fokus isu pada pemetaan SDM 
telah dilaksanakan pada 7 Mei 2015 yang lalu. 
Workshop seri kedua ini dilaksanakan pada 
Selasa,  11 Agustus 2015 di Hotel Alana, 
Yogyakarta. Workshop diikuti oleh pimpinan 
universitas dan fakultas serta sekolah di 
lingkungan UGM.

Seri Kedua Workshop
Perencanaan dan
Penghitungan Kebutuhan
SDM UGM



Sumber foto: 
http://1.bp.blogspot.com/-vJKBttvFyFM/VQLRJmk3kGI/AAAAAAAALyQ/_iEnl8X7p7w/s1600/a13_125145_HDR.jpg



Workshop dibuka oleh Rektor UGM, Prof. Ir. 
Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. Dalam 
p e n g a r a h a n n y a ,  R e k t o r  U G M 
menyampaik an bahwa workshop ini 
m e r u p a k a n  ra n g k a i a n  p a n j a n g  d a r i 
ditetapkannya statuta UGM, visi-misi UGM, 
dan arah kebijakan umum UGM selama 25 
tahun ke depan yang telah ditetapkan oleh 
MWA. 

“Kata kunci arah kebijakan umum UGM 
a d a l a h  k e u n g g u l a n ,  i n o v a t i f ,  d a n 
k e p e l o p o r a n ” u n g k a p  I b u  R e k t o r . 
“Keunggulan, inovasi dan kepeloporan UGM 
diharapkan mampu memberikan kontribusi 
sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa 
Indonesia” ujar Ibu Rektor. 

Lebih lanjut Rektor UGM menyatakan bahwa 
Pusat Inovasi Kebijakan Akademik UGM saat 
ini  sedang menyelenggarakan Hibah 
Penyusunan Arah Pengembangan Fakultas. 
Arah pengembangan yang dirumuskan 
tentunya tidak lepas dari kebutuhan SDM 
yang re levan baik  k ual i tas  maupun 
kuantitasnya untuk mendukung arah 
pengembangan. “Tujuan workshop hari ini 
untuk melengkapi kebutuhan SDM yang 
m e n d u k u n g  a r a h  p e n g e m b a n g a n . 
Targetnya memetakan, mengisi gap antara 
hasil pemetaan dan kondisi faktual untuk 
menuju kondisi yang diharapkan. Berbagai 
konsep pengembangan SDM diharapkan 
dapat terumuskan pada tahun 2015 ini 
sehingga tahun 2016 bisa eksekusi dari 
rencana yang telah disusun karena tahun 
2016 merupakan tahun SDM UGM” jelas Ibu 
Rektor.

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 19 
Agustus 2015] 
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Workshop Perhitungan Kebutuhan 
SDM UGM
Berdasar Visi Keilmuan

alam perencanaan kebutuhan SDM, Ds e r i n g k a l i  m u n c u l  i s u - i s u  y a n g 
mengemuka, salah satunya adalah isu 

pemetaan SDM berbasis keilmuan yang bersifat 
jangka panjang. Minimnya mapping SDM 
berbasis bidang keilmuan, berimbas pada 
perencanaan SDM yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan pengembangan imu. Selain itu 
seringkali terjadi gap antara kebutuhan sekarang 
dengan kebutuhan di masa yang akan datang. 
Ketika disepakati bahwa pemenuhan kebutuhan 
SDM harus berdasar pada pengembangan visi 
keilmuan di masa yang akan datang, perlu 
diperhitungkan dan dirumuskan kembali visi 
keilmuan yang akan dicapai di masa datang, 
dipetakan kembali potensi dan tantangan yang 
dihadapi untuk kemudian dipetakan akan 
membutuhkan SDM yang seperti apa. 

Pada hari Senin, 21 September 2015 bertempat di 
U C  H o t e l  d i s e l e n g g a r a k a n  W o r k s h o p 
Perhitungan Kebutuhan SDM UGM Berdasar Visi 
Keilmuan. Workshop ini merupakan rangkaian 
dari upaya pembangunan organisasi dan tata 
kelola SDM yang akuntabel dan transparan, 
sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam 
statuta, visi-misi, dan arah kebijakan umum UGM 
2012-2037. Tahun 2016 ditetapkan sebagai tahun 
pengembangan Sumber Daya Manusia UGM. 
Dalam  rangka penataan fungsi SDM, isu 
perencanaan dan penghitungan kebutuhan SDM 
menjadi isu krusial yang harus segera mendapat 
penyelesaian untuk mendapatkan perencanaan 
penataan SDM yang holistik dan integratif dalam 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Workshop dihadiri oleh jajaran Pimpinan 
Universitas, Fakultas, Sekolah dan Unit Kerja di 
lingkungan UGM.
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Workshop dibuka oleh Rektor UGM, Prof. Ir. 
Dwikorita Karnawati ,  M.Sc. ,  Ph.D. Dalam 
pengarahannya Rektor UGM menyampaikan 
bahwa saat ini terjadi kesenjangan pemahaman 
terhadap arah kebijakan umum UGM  antara 
pimpinan dan pelaksana di unit kerja. Banyak 
ya n g  t i d a k  m e n g e t a h u i  a ra h  k e b i j a k a n 
Universitas sebagai pelopor pengembangan ilmu 
dan teknologi dalam 25 tahun ke depan. 

“Dalam rangka melanjutkan visi misi UGM 
s e b a g a i  wo r l d  c l a s s  u n i ve r s i t y  d e n g a n 
menambahkan socio entrepreneur, pada lima 
tahun pertama kita memantapkan dasar arah 
pengembangan keilmuan baik bidang akademik 
dan riset. Hal ini menjadi dasar pengembangan 
rencana induk kampus, yang terdiri dari rencana 
pengembangan pendidikan, penelitian, PKM dan 
pengembangan SDM” ungkap Ibu Rektor.  

Tujuan workshop kali ini adalah merumuskan 
formula perhitungan  SDM yang mendukung 
rencana pengembangan keilmuan UGM. Ouput 
yang diharapk an dar i  workshop adalah 
tersedianya dokumen di setiap unit kerja yang 
memuat perencanaan kebutuhan SDM dalam 
jangka panjang yang dapat digunakan sebagai 
panduan pengadaan SDM setiap tahunnya.

Workshop dilanjutkan dengan paparan  dari Prof. 
dr. Iwan Dwiprahasto, M.Med.Sc., Ph.D,  Wakil 
Rektor Akademik dan Kemahasiswaan UGM yang 
mengangkat tema tentang Pengembangan SDM 
UGM Berbasis Tantangan Akademik di masa yang 
akan datang. Dalam paparannya Prof. Iwan 
menyampaikan bahwa Pendidikan Tinggi saat ini 
menghadapi changing world  yang dipengaruhi 
antara lain oleh globalisasi, knowledge explosion, 
k o m p e t e n s i  t i n g g i ,  k i n e r j a  e xc e l l e n c e, 
k e r a g a m a n ,  p e r u b a h a n  t e k n o l o g i ,  d a n 
knowledge transfer. Kondisi ini menimbulkan 
tekanan perubahan di Perguruan Tinggi yang 
harus segera disikapi. 

“UGM saat ini bisa jadi berada dalam lingkup 
p u s a ra n  ya n g  s e d e m i k i a n  h e b at  d a l a m 
pengembangan tridharma yang tanpa disadari 
mungkin saja UGM sudah berada dalam virtuous 
circle. Kekurangan pada satu bagian tidak akan 
pernah ada habisnya dan mempengaruhi bagian 
lainnya” ungkap Prof. Iwan.

Lebih lanjut Prof. Iwan menjelaskan bahwa jika 
pengembangan SDM hanya untuk memenuhi 
kebutuhan saat ini, maka UGM hanya akan lari di 
tempat. Oleh karena itu, harus ada perubahan 
paradigma. Pengembangan SDM harus berbasis 
pada visi pengembangan ilmu di masa depan, 
tantangan tridharma di masa yang akan datang, 
output yang sesuai visi, penataan program studi 
atau departemen, dan menyesuaikan tantangan 
di masa depan. Salah satu aspek yang harus 
d i t e k a n k a n  a d a l a h  m e n d a s a r k a n 
pengembangan program studi kepada arah 
pengembangan keilmuan. Selain itu perlu untuk 
dilihat keunikan di setiap fakultas, misalnya 
dalam hal penugasan dosen dalam bidang 
keilmuan yang mendasar.

“Prinsip pengadaan dan pengembangan SDM 
seharusnya leapfrogging,  tidak sekedar mengisi 
k e k o s o n g a n  s e k a r a n g ,  t e t a p i  m e n g i s i 
kekosongan masa depan. Tujuannya adalah 
untuk menyambut masa depan” ujar Prof. Iwan. 

Yang terjadi saat ini cenderung hanya mengisi 
terus-menerus SDM, padahal sesungguhnya 
perlu evaluasi, apakah unit atau program studi 
tertentu perlu dilanjutkan dan ditambah 
pengelolanya ataukah harus ditutup. Prof. Iwan 
menambahkan bahwa yang menjadi pertanyaan 
kemudian adalah SDM seper ti  apa yang 
dibutuhkan? 

Workshop

UGM
KALEIDOSKOP

SDM
Kaleidoskop SDM UGM Edisi pertama tahun 2015 

Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada

20



Banyak aspek yang harus dipertimbangkan, 
seperti dari aspek luas dan kedalaman bidang 
keilmuan, SDM harus paham dengan proses 
teaching dan lear n ing yang d i lak uk an, 
memahami budaya akademik dan identitas UGM, 
dan paham tentang leadership dan change. 
Selain itu SDM harus paham dengan penerapan 
research-based practice, memiliki kompetensi 
dan kapasitas networking, paham bahwa segala 
aktivitas yang dilakukan berdampak pada diri dan 
institusi, dan SDM yang mengedepankan nilai 
dan mementingkan kualitas pengajaran.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Wakil 
Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Prof. Dr. Ir. 
Budi Santoso Wignyosukarto, Dip. HE. Jika selama 
ini, perencanaan penambahan dosen hanya 
untuk menambal kekurangan yang ada, harus 
diubah menjadi berdasar visi pengembangan 
keilmuan di masa depan. Pertimbangan rasio 
dosen dengan mahasiswa penting untuk 
d iper hat ik an,  tetapi  lebih  pent ing lagi 
pertimbangan terhadap tantangan tridharma di 
masa yang akan datang. 

“Terdapat beberapa kelemahan rasio antara lain 
rasio perbandingan tidak sama antar jurusan, 
tugas dosen tidak hanya mengajar, melainkan Tri 
D h a r m a  Pe rg u r u a n  t i n g gi  ( p e n g a j a ra n , 
penelit ian,  pengabdian),  ser ta kesulitan 
mengukur secara pasti beban pengabdian 
kepada masyarakat” jelas Prof. Budi. 

Pemenuhan kebutuhan SDM yang hanya 
didasarkan pada kebutuhan administrasi 
akreditasi dan hanya mengikuti keberadaan 
program studi juga perlu diubah, semestinya 
berbasis pada luaran yang sesuai visi UGM, 
b e rd a s a r  p e n at a a n  p ro gra m  s t u d i ,  d a n 
menyesuaikan tantangan di masa depan.
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Melalui identi�kasi terhadap tantangan lokal, nasional, global serta dengan menentukan arah 
pengembangan keilmuan, disandingkan dengan potret dan pemetaan kondisi SDM saat ini, 
diharapkan dapat disusun sistem dan rencana kebutuhan SDM yang dibutuhkan untuk membangun 
kualitas akademik. Melalui workshop ini, berupaya dipetakan kebutuhan SDM di masa mendatang 
secara komprehensif, mulai dari kompetensi, sikap dan perilaku dan posisi yang dibutuhkan. Diikuti 
dengan rencana pengembangan dan pembinaan SDM.

Dalam rangkaian Workshop Perhitungan SDM berdasarkan Visi Keilmuan, selain penyampaian 
presentasi terkait dengan Kebijakan Pengadaan dan Pengelolaan SDM Berdasarkan Visi Keilmuan 
oleh Pimpinan Universitas, disampaikan pula sharing Permasalahan Pengembangan Bidang 
Keilmuan dengan narasumber Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Geogra�. 
Dalam paparannya, saat ini Fakultas Geogra� tengah menyusun basis data bidang ilmu dan 
membangun basis data bidang keahlian dosen sebagai langkah strategis dalam penentuan arah 
pengembangan bidang ilmu beserta mapping kebutuhan sumber daya. Pada sesi berikutnya, 
dilakukan presentasi Perhitungan Kebutuhan Dosen dan Pegawai, mulai dari Fakultas Farmasi, 
Fakultas Psikologi, dan Sekolah Vokasi.

Melalui paparan yang diberikan, diharapkan banyak pembelajaran dalam pengelolaan SDM di setiap 
fakultas yang dapat dijadikan inspirasi. Selain kriteria SDM yang profesional yang dibutuhkan di 
setiap unit kerja, setiap unit kerja memiliki tantangan yang berbeda-beda kompleksitas dan jenisnya. 
Seperti Fakultas Psikologi yang memiliki karakter yang berbeda sebagai sebuah disiplin keilmuan 
yang mono disiplin, Fakultas Farmasi dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola yang baru serta 
Sekolah Vokasi yang memiliki karakter yang berbeda dengan unit kerja lainnya di UGM. Dalam 
paparannya, Dekan Fakultas Psikologi mengangkat isu-isu yang dihadapi dalam pengelolaan SDM, 
diantaranya adalah tentang strategi rekrutmen, antara talent resources dengan kemungkinan untuk 
rekrutmen dosen yang sudah tenured di tempat lain. Isu tentang dosen yang “berselingkuh ilmu”, 
imbreeding dan kondisi yang tidak terduga seperti beberapa dosen meninggal dunia, dan sakit keras 
adalah tantangan dalam pengelolaan SDM.

Sekolah Vokasi ini harus mampu mengenali dan mengidenti�kasi kompetensi yang paling diminati 
dunia kerja. Rektor mengatakan bahwa Sekolah Vokasi ini adalah salah satu pilar dalam konsep yang 
diusung UGM sebagai Teaching Industry, sebagai bentuk integrasi dari sekolah vokasional dengan 
research and development. Keberadaan Sekolah Vokasi yang unggul ini diharapkan menjadi hilirisasi 
riset-riset yang  dikembangkan UGM. (SDM UGM/Evi;Rima)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 23 September 2015] 
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n i v e r s i t a s  G a d j a h  M a d a  s e b a g a i Uperguruan tinggi yang mempunyai visi 
menjadi universitas kelas dunia harus 

mewujud dalam bentuk organisasi yang handal. 
Salah satu indikator dari organisasi handal adalah 
sinergi organisasi.  Meningkatkan sinergi antar 
unit kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada 
bukanlah hal yang mudah. Kendala dalam 
komunikasi, prasangka, tumpang tindih tupoksi 
hingga gesekan antar unit dalam organisasi 
adalah hambatan yang tanpa disadari juga 
mengganggu k iner ja  organisas i .  Dalam 
praktiknya, masih sering dijumpai adanya 
gesekan antar unit organisasi yang seringkali 
menimbulkan gejolak yang lebih besar. Jika 
e n e r g i  d a l a m  o r g a n i s a s i  h a b i s  u n t u k 
menyelesaikan kendala internal di dalam 
organisasi, semakin berkurang energi untuk 
membangun dan mencapai tujuan organisasi. 
Belum lagi dengan tantangan dari luar organisasi. 
Oleh karenanya perlu dibangun kembali dan 
diperkuat sinergi antar organisasi, membentuk 
mindset one team one spirit, dan hal tersebut 
dimulai dengan membangun kesadaran yang 
dimulai dari level para pimpinan unit organisasi. 

Hal pertama yang dilakukan adalah membangun 
kesadaran pimpinan organisasi di lingkup 
Universitas Gadjah Mada bahwa mereka adalah 
bagian dari tim yang saling melengkapi, bukan 
saling bersaing, apalagi menjatuhkan.

Menyatukan pimpinan di level atas bukan hal 
yang sederhana, akan tetapi juga bukan hal yang 
tidak mungkin. Sebuah tim yang baik adalah hasil 
dari pembentukan, dan sinergisme kerja antar 
pimpinannya. Orang-orang yang terpilih di dalam 
tim bisa saja bukan orang-orang yang hebat, 
namun sebuah tim yang baik sekalipun bisa 
berevolusi menjadi tim yang buruk yang menjadi 
disfungsional ketika sinergi antara anggota tim 
dan komitmen terhadap organisasi memudar. 
Berangkat dari pemikiran perlunya memperkuat 
s i n e r g i ,  U n i v e r s i t a s  G a d j a h  M a d a 
menyelenggarakan Workshop Membangun 
Sinergi Antar Unit Kerja di lingkungan Kantor 
Pusat UGM pada tanggal 9-10 Oktober 2015 di 
Puri Asri Magelang.

Workshop dibuka oleh Wakil Rektor Bidang 
Sumber Daya Manusia, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso 
Wignyosukarto, Dip. HE. Dalam pengarahannya 
Prof. Budi menyampaikan bahwa berdasar hasil 
evaluasi kinerja, target kinerja sebagian unit kerja 
tidak tercapai dengan baik

Workshop
Membangun
Sinergi



“Serapan dana di sebagian unit kerja masih 
rendah, artinya target kinerja tidak tercapai 
dengan baik. Mengapa? Seringkali terjadi 
benturan-benturan, ada banyak perbedaan 
pendapat, misalnya dalam hal memahami 
peraturan pemerintah terkait pengadaan. 
Seringkali terjadi beda pemahaman yang 
akhirnya mengganggu kinerja. Hari ini kita 
mengundang motivator, Pak Hani dan Pak Ahmad 
Yuniar to,  harapannya dapat  membantu 
memotivasi kita membangun sinergi antar unit” 
ungkap Prof. Budi. Lebih lanjut Prof. Budi 
menyampaik an harapannya agar  set iap 
pimpinan unit kerja memahami dengan baik 
implikasi dari setiap ucapan dan tindakannya, 
kontribusi positif apa yang akan dihasilkan, atau 
efek negatif apa yang akan dihasilkan.

Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., 
Ph.D, dalam pengarahannya menyampaikan 
bahwa menurut beberapa kajian, masa depan 
adalah Asia  Pas i�k  buk an lagi  At lant ik . 
Momentum tersebut harus ditangkap UGM 
dengan mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa 
yang unggul dan tangguh menghadapi masa 
depan sehingga dapat memengaruhi dunia.

“Menurut beberapa kajian, masa depan adalah 
Asia Pasi�k bukan lagi Atlantik. Indonesia sangat 
strategis untuk menjadi market, tetapi kita jangan 
hanya puas menjadi market. Harus jadi produsen, 
minimal produsen SDM. Tapi bukan sembarang 
SDM, harus bisa mencetak SDM yang handal. 
Mimpi menggerakkan dan mempengaruhi dunia 
hanya bisa terwujud jika kita bisa mencetak 
mahasiswa yang unggul dan tangguh. Salah satu 
prosesnya dengan memberikan fasilitas dan 
pelayanan yang baik untuk mahasiswa.” jelas Ibu 
Rektor.

“Saya teringat pernah punya pengalaman ikut 
pramuka sewaktu SD, dibentuk regu-regu. Ketika 
ada lomba membuat tenda, meskipun masih 
anak-anak ada komunikasi diantara anggota regu 
tentang pembagian tugas. Ketika masing-masing 
mengerjakan tugas, suatu ketika ada angin besar, 
yang bertugas memasang tenda kewalahan 
menahan tongkat, spontan anak-anak yang lain 
langsung membantu menahan, setelah itu 
kembali menyelesaikan tugas masing-masing. 
Harapan saya ingin UGM seperti itu, tentunya 
beda skala tapi ada kesamaan konsep, ada 
komunikasi, ada proses saling membantu, saling 
melengkapi. Mari kita bersama menyadari kita ini 
saling melengkapi tujuannya bukan untuk kita 
hari ini tapi bagaimana kita merajai Asia Pasi�k 
melalui mahasiswa kita yang unggul. Yang akan 
menikmati bukan kita tapi anak cucu kita” 
pungkas Ibu Rektor.

Sesi Membangun Sinergi Antar Unit Kerja diisi 
oleh Dr. T. Hani Handoko, M.B.A (Dosen Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis UGM) dan Bapak Ahmad 
Yuniarto (Anggota Kehormatan Majelis Wali 
Amanah UGM).
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“Ada yang hilang dari kepemimpinan kita. Apa? 
Inovasi, semua harus berdasar SOP. Inisiatif, kita 
ini saling menunggu, saling menerima perintah, 
t i d a k  a d a  y a n g  b e r a n i  a m b i l  i n i s i a t i f . 
A k u n t a b i l i t a s ,  t i d a k  a d a  y a n g  m e r a s a 
bertanggung jawab menghadapi masalah. Untuk 
m e n g e k s e k u s i  h a l  s e p e r t i  i t u  b u t u h 
kebersamaan, tidak mungkin hanya 1 bagian. 
Perlu shared leadership, seperti permainan jazz, 
kepemimpinan bersama membuat tim lintas 
fungsi mencapai aliran kreativitas, inisiatif dan 
akuntabilitas secara bebas – tim juga belajar 
bersama” analisa Dr. Hani Handoko.

Selanjutnya menurut Bapak Ahmad Yuniarto 
masalah besar yang dihadapi organisasi adalah 
masalah komunikasi. Perkembangan teknologi 
m e m p e n g a r u h i  p e r u b a h a n  c a r a  o r a n g 
berkomunikasi di dalam organisasi.

“Masalah besar komunikasi, kita sudah merasa 
melakukan komunikasi hanya karena sudah 
ngirim email. Beberapa perusahaan, sudah ada 
kebijakan forget email. Untuk bahas masalah 
internal organisasi kembali ke konservatif 
conversation as a person. Ketemu diskusi, tahu 
betul apa yang diinginkan, dipahami dengan 
baik, kembali making communication as a 
person. Apakah melalui group-group medsos 
esensi komunikasi benar-benar tercapai? Saya di 
kantor lebih senang ngajak jalan, diskusi sambil 
ngopi. Dalam situasi kerja, dasarnya hubungan 
antar manusia sampai ke level memahami bahasa 
raut wajah, bahasa tubuh” ungkap Bapak Ahmad 
Yuniarto yang juga mantan President Director 
Schlumberger Oil�eld Services Indonesia.

Diskusi sepanjang sesi berlangsung dengan baik 
diselingi dengan beberapa permainan yang 
memiliki makna pentingnya bersinergi. Sebagai 
upaya memperkuat sinergi, masing-masing unit 
kerja diberi tugas untuk membuat program kerja 
guna mendukung program Safety, Health, 
Environment (SHE) yang sedang dirancang 
Direktorat Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset 
serta program internasionalisasi.

Pada sesi Permasalahan Organisasi dan Tuntutan 
Kerja Baru yang dipimpin oleh Dr. Gugup 
Kismono, M.B.A., Ph.D, masing-masing unit kerja 
mempresentasikan komitmen dan program kerja 
untuk mendukung SHE dan internasionalisasi. 
(Dit. SDM/Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 12 
Oktober 2015] 
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endidikan Tinggi menghadapi tantangan Pyang semakin berat dari waktu ke waktu 
terutama dalam hal kompetisi di tingkat 

nasional maupun global, baik dalam kualitas 
SDM, kualitas riset, kualitas lulusan, atau pun 
dalam mutu pengelolaan anggaran dan 
sarana/prasarana. Diperlukan langkah strategis 
yang tepat untuk menghadapi tantangan 
tersebut, dan juga mewujudkan visi dengan 
meningkatkan kompetensi SDM, lulusan dan 
k e l e m b a g a a n .  S i n e rgi  d a n  h a r m o n i s a s i 
diperlukan untuk memperkuat kapasitas institusi 
dalam memenangkan kompetisi di tingkat 
nasional maupun global. 

Oleh karena itu, sebagai antisipasi dalam 
menjawab tantangan institusi  ke depan 
diselenggarakan workshop peningkatan sinergi 
antar unit kerja di lingkungan Universitas Gadjah 
Mada pada tanggal 13-14 November 2015 di Puri 
Asri Magelang. 

Workshop diikuti oleh pimpinan universitas, 
pimpinan fakultas/sekolah, pimpinan unit kerja, 
s e r t a  K e p a l a  K a n t o r  A d m i n i s t r a s i 
Fakultas/Sekolah. Workshop dibuka oleh Wakil 
Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Prof. Dr. Ir. 
Budi Santoso Wignyosukarto, Dip. HE. Dalam 
pengarahannya Prof. Budi menyampaikan bahwa 
peningkatan sinergi antar pimpinan unit kerja 
sangat diperlukan untuk dapat menjawab 
tantangan global dan menyelesaikan berbagai 
persoalan yang dihadapi lembaga.

“Sinergi ini mudah diucapkan, tetapi susah 
dilakukan. Mengapa kita perlu melakukan ini? 
Kompetisi yang dihadapi perguruan tinggi 
s e m a k i n  h e b a t  k a r e n a  k i t a  t i d a k  s a j a 
berkompetisi di tingkat nasional, tetapi juga di 
tingkat global. Bagaimana menciptakan lulusan 
yang berkualitas, bagaimana menghasilkan riset 
yang berkualitas, semua membutuhkan sinergi. 
Melalui workshop sinergi ini diharapkan dapat 
diidenti�kasi  permasalahan kunci dalam 
pengelolaan kelembagaan dan bisa dirumuskan 
alternatif solusi” ungkap Prof. Budi.
Wor kshop di lanjutk an dengan paparan 
Permasalahan Organisasi dan Tuntutan Kerja Baru 
oleh Dr. Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D, dan materi 
Problematika Organisasional oleh Ir. Ahmad 
Yuniarto.

Workshop 
Peningkatan Sinergi
Antar Unit Kerja
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D a l a m  r a n g k a  m e l a k u k a n  i d e n t i � k a s i 
permasalahan kunci dalam pengelolaan 
kelembagaan, maka workshop dilakukan 
dengan metode  diskusi interaktif yang 
difokusk an untuk membahas beberapa 
permasalahan kunci yang muncul dalam 
pengelolaan kelembagaan. Beberapa kasus 
permasalahan kunci dipaparkan oleh beberapa 
Dekan diantaranya Dekan Fakultas Matermatika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dekan Fakultas 
Psikologi, Dekan Fakultas Filsafat, Dekan 
Fakultas Kedokteran Hewan, dan Dekan Fakultas 
Kedokteran Gigi. Diskusi dimoderatori oleh 
Dekan Fakultas Kehutanan. Guna merumuskan 
alternatif solusi, serta mengembangkan model 
shared decision making dalam pengelolaan 
kelembagaan, workshop dilanjutkan dalam 
bentuk diskusi kelompok.

28

Workshop diakhiri dengan presentasi kelompok dan ditutup oleh Rektor UGM. Prof. Ir. Dwikorita 
Karnawati, M.Sc., Ph.D, dalam sambutan penutupan menyampaikan bahwa hasil identi�kasi masalah 
perlu diurai bersama dan perlu dikawal bersama dalam implementasi solusinya.

“Kita sudah memiliki simpulan 8 masalah utama, kita punya Asta Problematika yang perlu diurai 
bersama, perlu dicari solusi langkah implementatifnya, perlu dikawal bersama pelaksanaan solusinya. 
Komunikasi lintas bidang, baik vertikal maupun horisontal penting untuk dilakukan” jelas Ibu Rektor 
menutup workshop. (Dit. SDM/Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 18 November 2015] 
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etelah melalui serangkaian tahapan seleksi Syang ketat, sebanyak 15 Tim Pengusul 
Inovasi berhasil meraih  Hibah Inovasi 

Kreatif Tenaga Kependidikan UGM tahun 2015. 
Penandatangan kontrak hibah dilaksanakan 
Senin 6 Juli 2015 disaksikan pimpinan Direktorat 
Sumber Daya Manusia dan Direktorat Sistem dan 
Sumber Daya Informasi UGM di Ruang Sidang 1 
Gedung Pusat UGM.

Sekretaris Direktorat Sumber Daya Manusia, Dra.  
Emmy Indjatmiati, M.Si  menyampaikan ucapan 
selamat kepada para peraih hibah. 
“Selamat kepada para pemenang hibah, selamat 
melaksanakan program yang diajukan dengan 
sebaik-baiknya agar hasilnya bermanfaat bagi 
Universitas, tidak saja untuk unit tempat Bapak 
Ibu bekerja tetapi juga unit-unit lain” ungkap 
beliau. 

Program ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali 
d e n g a n  r a n c a n g a n  t a h u n  p e r t a m a 
pengembangan inovasinya dan tahun berikutnya 
dimanfaatkan untuk uji materi penerapannya di 
lingkungan UGM.
 
“Program ini diharapkan tidak berhenti sampai 
pelaporan saja, tetapi setelahnya ada proses 
s h a r i n g  d a n  u j i  m a t e r i  k e m u n g k i n a n 
penerapannya di unit-unit kerja di UGM” ujar Dra.  
Emmy Indjatmiati, M.Si. Selanjutnya Dra.  Emmy 
I n d j a t m i a t i ,  M . S i  b e r p e s a n  a g a r  d a l a m 
melaksanak an program mengutamak an 
kerjasama tim agar kegiatan berhasil optimal 
karena waktu yang terbatas.

Program Hibah Inovasi Kreatif Tendik tahun 2015 
ini mengutamakan inovasi layanan yang berbasis 
teknologi informasi. Untuk menjaga integrasinya 
dengan sistem informasi lain yang telah 
dikembangkan di UGM, Arif Nurwidyantoro, 
S.Kom., M.Cs, Kepala Subdirektorat Integrasi dan 
Tata Kelola Sistem Informasi menyampaikan 
gambaran pengembangan sistem informasi di 
lingkungan UGM. Terdapat lima kluster sistem 
informasi di UGM yaitu Kluster Akademik dan 
Kemahasiswaan; Kluster Keuangan-Renbang-
Aset; Kluster P2M-Kerjasama-Alumni; Kluster 
SDM; dan Kluster Umum.

“Program ini sangat membantu DSDI dalam 
mengidenti�kasi kebutuhan sistem di unit kerja. 
Beberapa proposal yang diajukan terdapat 
beberapa irisan dengan berbagai sistem yang 
dikembangkan di UGM sehingga untuk menjaga 
integrasi sistem, teknis pengembangan sistem 
dapat didiskusikan dengan DSDI. Hal ini untuk 
membantu Bapak Ibu, supaya hemat energi 
dalam pengerjaannya dan sesuai dengan standar 
UGM” jelas Arif Nurwidyantoro, S.Kom., M.Cs. 

Dengan mengikuti standar pemrograman maka 
diharapkan dapat menghindari ketergantungan 
terhadap seorang programer tertentu dan 
mudah untuk dilanjutkan pengembangnnya 
oleh programer baru. 

“Yang juga penting untuk diikuti adalah Standar 
P e n a m a a n  Ta b e l  D a t a b a s e .  I n i  u n t u k 
mempermudah penyimpanan data” tambah Pak 
Arif.

15 Tim Raih Hibah Inovasi Kreatif 
Tenaga Kependidikan UGM 2015
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Program Hibah Inovasi Kreatif bagi Tenaga Kependidikan diluncurkan  Direktorat Sumber Daya Manusia 
UGM pada akhir April 2015 dalam rangka memotivasi dan meningkatkan peran tenaga kependidikan 
dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan administrasi di UGM. Program hibah inovasi 
tahun ini ditujukan untuk pengembangan empat bidang layanan yaitu Layanan Laboratorium (Laboran), 
Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan berbasis Teknologi Informasi, Layanan Administrasi 
Keuangan berbasis Teknologi Informasi, dan Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis Teknologi 
Informasi.

Sampai batas waktu yang ditetapkan (25 Mei 2015), Direktorat SDM menerima 80 usulan program hibah 
dari Tenaga Kependidikan (Tendik) berbagai unit kerja. Usulan inovasi bidang layanan administrasi 
akademik paling banyak masuk, diikuti bidang layanan laboratorium. Komposisi usulan masing-masing 
bidang inovasi dapat dilihat pada gra�k 1.

Pengusul hibah inovasi pada tahun 2015 ini paling banyak berasal dari Sekolah Vokasi dengan jumlah 
keseluruhan usulan sebanyak 10 buah untuk semua bidang inovasi. Pengusul terbanyak selanjutnya dari 
Fakultas Teknologi Pertanian dengan jumlah usulan keseluruhan 8 buah untuk dua bidang inovasi.
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Tahap Desk Evaluation dilakukan oleh 
Tim Reviewer yang terdiri dari 25 pakar 
UGM sesuai bidangnya masing-masing. 
B e r d a s a r  h a s i l  d e s k  e v a l u a t i o n 
ditetapkan 32 tim yang berhak melaju ke 
tahap seleksi presentasi dengan rincian 
13  usulan bidang ak ademik  dan 
kemahasiswaan, 10 usulan bidang  
laboratorium, 4 usulan bidang keuangan 
dan 5 usulan bidang kepegawaian. 
Presentasi dilakukan dihadapan Tim 
Penilai yang berjumlah 3 penilai untuk 
masing-masing bidang. Pada saat 
presentasi, peserta diminta untuk 
menyampaikan rancangan inovasi yang 
akan dikembangkan untuk mendukung 
layanan tridharma Perguruan Tinggi, 
k o n t r i b u s i  i n o v a s i  t e r h a d a p 
pengembangan sistem manajerial, 
visibilitas adopsi, keberlanjutan inovasi, 
dan integrasinya dengan sistem di 
universitas.

Berdasar seleksi presentasi, 15 usulan 
inovasi dinyatakan berhasil meraih 
hibah. Sebagaimana diumumkan dalam 
dokumen Pengumuman Pemenang 
H i b a h  I n o v a s i  K r e a t i f  T e n a g a 
Kependidikan UGM, hibah diberikan 
untuk 6 usulan bidang akademik dan 
kemahasiswaan,  5 usulan bidang 
l a b o r a t o r i u m ,  2  u s u l a n  b i d a n g 
k e u a n g a n ,  d a n  2  u s u l a n  b i d a n g 
kepegawaian.

Penandatanganan kontrak oleh tim pemenang Hibah Inovasi Kreatif Tenaga Kependidikan UGM

Tim pengusul yang diketuai Bapak Hilmi Wicaksono merupakan salah satu peraih hibah kategori layanan 
akademik dan kemahasiswaan. Tim dari Sekolah Vokasi ini mengusung inovasi Low Cost Interactive LCD 
Projector sebagai Media Interaktif dalam Kegiatan Pembelajaran. “Kami tertarik mengikuti program ini 
untuk membantu mengembangkan proses pembelajaran agar lebih menarik karena kami melihat 
mahasiswa mungkin jenuh jika hanya melihat ppt dan video. Kami mencoba mengadopsi teknologi game 
untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang lebih interaktif” ungkapnya. Bapak Hilmi juga 
menambahkan agar program hibah ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun karena dapat menjadi 
media bagi para Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan inovasi sesuai bidang tugasnya.
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15 Tim Raih Hibah Inovasi Kreatif 
Tenaga Kependidikan UGM 2015

Tahap implementasi dan monitoring akan dilaksanakan selama Bulan Juli 
sampai dengan Bulan September 2015. Pada tahap akhir program, pemenang 
diwajibkan mempresentasikan laporan akhir hasil implementasi inovasi. Untuk 
menjaga keberlanjutan sistem dan kemanfaatan sistem yang dibangun, 
direncanakan pada tahun 2016 akan diselenggarakan workshop antara Tim 
Peraih Hibah dengan unit-unit kerja di lingkungan UGM. Harapannya inovasi 
yang dikembangkan oleh Tim Peraih Hibah dapat diadopsi dan dapat 
dipergunakan untuk meningkatkan kinerja dan layanan unit kerja di lingkungan 
UGM. (Dit. SDM/Evi)
 
[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 6 Juli 2015] 
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etiap dosen harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelaku STridharma Perguruan Tinggi. Pembentukan komitmen dosen dalam pelaksanaan Tridharma 
Perguruan Tinggi menjadi sangat penting. Bagaimana membentuk dosen yang memiliki komitmen 

dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Universitas Gadjah Mada merupakan tanggung jawab yang 
harus dipikul bersama. Dalam membentuk dan memelihara komitmen diperlukan suatu pembekalan 
yang dimulai sejak dini sehingga pola perilaku dosen muda akan dilandasi nilai-nilai yang sesuai dengan 
integritas akademik.

Pemahaman terhadap �loso� kei lmuan, 
integritas akademik dan nilai-nilai ke-UGM-an 
dalam proses pengajaran, penelitian dan 
pengabdian dapat menjadi dasar pembentukan 
komitmen dosen muda UGM.  Membentuk 
komitmen bukan hal yang sederhana, akan tetapi 
juga bukan hal yang tidak mungkin. Untuk itu, 
Universitas menyelenggarak an kegiatan 
Pembekalan bagi Dosen Muda UGM. Kegiatan ini 
dirancang untuk membangun komitmen dan 
perilaku Dosen Muda UGM yang dilandasi nilai-
nilai ke-UGM-an.

Pembekalan Dosen Muda dilaksanakan pada 
tanggal 22-23 Oktober 2015 di  Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis UGM. Acara dibuka oleh 
Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., 
P h . D .  D a l a m  s a m b u t a n n y a ,  R e k t o r 
menyampaikan bahwa nasib masa depan bangsa 
tergantung pada keberhasilan generasi saat ini 
untuk menyelamatkan generasi muda dalam 
persaingan global. Hal ini terkait dengan 
fenomena Bonus demography yang dialami 
Indonesia sehingga penguatan dan peningkatan 
daya saing generasi muda perlu menjadi prioritas 
utama.

Pembekalan Dosen Muda UGM

“Tahun 2010-2040 Dependency Ratio semakin 
kecil, usia produktif semakin besar  atau yang 
dikenal  dengan Bonus demography.  I n i 
kesempatan emas dalam penguatan daya saing 
para calon pemimpin bangsa, agar menjadi SDM 
yang memilik i  daya saing global.  Bonus 
demography yang tidak dikelola dengan baik 
akan menjadi Demogra�c Disaster.  UGM 
tertantang untuk mampu meningkatkan daya 
s a i n g  l u l u s a n n y a ,  d e n g a n  m e n d i d i k 
mahasiswanya menjadi socio-entrepreneurs, 
yakni menjadi inovator yang siap menghadapi 
segala  macam tantangan baru,  dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur, 
berjiwa sosial dan mempunyai rasa kemanusiaan 
tinggi. UGM sebagai agent of change dan agent 
of development sudah saatnya memainkan peran 
dalam mendorong munculnya young socio-
entrepeneur dengan spirit ke-Indonesia-an tanpa 
meninggalkan akar sosial budaya dan jati diri 
bangsa. Untuk itu, Anda para Dosen Muda UGM 
yang masih full energy menjadi salah satu 
k e k u a t a n  U G M  u n t u k  m e n g u a t k a n  d a n 
meningkatkan daya saing mahasiswa kita agar 
tidak sekedar menjadi lulusan tetapi juga menjadi 
leader-leader  yang unggul dan tangguh di 
bidangnya”  tutur Ibu Rektor.
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Materi pembekalan mencakup berbagai materi 
y a n g  d i h a r a p k a n  d a p a t  m e n g i n s p i r a s i  
membangun komitmen dosen muda seperti Why 
we are here? Mengapa menjadi dosen UGM?, 
Filoso� Keilmuan, Filoso� dan Nilai-Nilai 
Integritas Akademik dan Riset, Implementasi 
N i l a i - N i l a i  U G M  d a l a m  Tr i d h a r m a  d a n 
Pengembangan Keilmuan,   Integritas Akademik, 
I n o v a s i  d a n  I n s p i r a s i  d a l a m  k o n t e k s 
kelembagaan, Menjadi Pemimpin Berkarakter 
dan Menginspirasi Perubahan, serta materi  Peran 
Dosen dalam Pengembangan Kelembagaan.

Materi pembekalan disampaikan oleh para pakar 
yang mumpuni dibidangnya seperti Dr. Heri 
Santoso, S.S., M.Hum., Dr. Rizal Mustansyir, 
M.Hum., Prof. Dr. Supama, M.Si. Prof. Dr. Ir. Sri 
Raharjo, M.Sc., Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., 
Ph.D. drg. Ika Dewi Ana, M.Kes., Ph.D serta Drs. 
Gugup Kismono, M.B.A., Ph.D.

Pembekalan kali ini juga menghadirkan Bapak 
Ahmad Yuniarto yang merupakan alumni 
Fakultas Teknik UGM dan saat ini menjabat 
sebagai anggota Kehormatan Majelis Wali 
Amanat UGM. Dalam paparan materi Menjadi 
Pemimpin Berkarakter dan Menginspirasi 
P e r u b a h a n ,  B a p a k  A h m a d  Y u n i a r t o 
menyampaikan bahwa sebagai dosen muda 
harus memiliki semangat untuk menginpirasi 
perubahan.

“Kalo kita berada di suatu tempat…mengajar 
mahasiswa misalnya, maka kita harus berada 
seutuhnya disitu, tidak hanya �siknya tapi hati 
kita harus ada disitu, semangat kita,  gairah kita, 
enthusiastic…as a hole. Tanpa ada gairah 
semangat dalam diri kita, maka akan sulit bagi 
k ita untuk menularkan enthusiasm k ita, 
semangat kita pada orang lain..you should be 
anthusias…energize the young leader yang ada 
dalam diri anda.. you bring your heart and you can 
touch other people” ungkap Pak Ahmad Yuniarto 
yang juga pernah menjabat sebagai President 
Direc tor  Schlumberger  Oi l�eld Ser vices 
Indonesia.

Dalam pembekalan juga disampaikan materi 
Pengenalan Administrasi Kepegawaian untuk 
menunjang Pengembangan Karir. Materi ini juga 
disampaikan untuk membekali dosen muda 
pengetahuan tentang proses-proses administrasi 
k e p e g a w a i a n  b a g i  d o s e n ,  p e r a t u r a n 
kepegawaian, serta reward and punishment. 
Materi disampaikan oleh Sekretaris Direktorat 
Sumber Daya Manusia, Dra. Emmy Indjatmiati, 
M.Si.(Dit.SDM/Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 28 
Oktober 2015] 
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Pada tahun 2015 ini, Universitas Gadjah Mada 
menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I bagi 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas 
Gadjah Mada. Ujian akan dilaksanakan pada 
tanggal 11 – 13 Mei 2015. Untuk membantu 
meringankan beban peserta ujian, Direktorat 
SDM menyelenggarakan bimbingan bagi peserta 
Ujian Dinas. Bimbingan berlangsung selama 3 
hari terhitung sejak tanggal 27 April 2015.

Dasar hukum penyelenggaraan Ujian Dinas 
adalah adanya PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, yang 
menyatakan bahwa “Setiap Pegawai Negeri Sipil 
yang akan naik pangkat ke golongan yang lebih 
tinggi wajib menempuh dan lulus ujian dinas 
atau ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, 
kecuali  ditentukan lain dalam Peraturan 
Pemer intah atau Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku”.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini antara lain 
untuk memotivasi PNS dalam meningkatkan 
kompetensi, prestasi kerja dan pengabdiannya 
kepada negara, sekaligus sebagai dasar  untuk 
memberikan penghargaan kepada PNS yang 
b e r a s a s k a n  k e a d i l a n .  K e g i a t a n  i n i  
diselenggarakan guna memfasilitasi pegawai di 
lingkungan UGM yang akan naik golongan dari 
Gol. II ke Gol. III. Salah satu syarat dapat mengikuti 
Ujian Dinas adalah telah menduduki pangkat  
Pengatur Tk I, Gol Ruang II/d  sekurang-kurangya 
2 tahun yang dibuktikan dengan TMT SK Pangkat 
Terakhir. Di samping itu juga disyaratkan sehat 
jasmani dan rohani, tidak sedang dijatuhi 
hukuman disiplin, dan harus memiliki kinerja 
minimal baik dalam 2 tahun terakhir yang 
dibuktikan dalam DP3 pegawai.

Sebagai tanda bukti telah lulus Ujian Dinas, 
pegawai mendapatkan Surat Tanda Lulus Ujian 
Dinas (STLUD) yang nantinya digunakan sebagai 
salah satu syarat Kenaikan Pangkat (KP). Namun 
demikian,  tidak berarti  setelah Lulus Ujian Dinas 
pegawai yang bersangkutan dapat naik pangkat 
secara otomatis, karena Kenaikan pangkat bagi 
peserta ujian dinas mengikuti aturan kenaikan 
pangkat reguler bagi PNS yaitu hanya dapat 
diperoleh setiap 4 tahun sekali. Untuk itu, 
Kenaikan Pangkat bagi peserta yang lulus ujian 
dinas tahun 2015 ini baru akan diusulkan sekitar 2 
tahun kemudian pada masa KP bulan  April  atau 
bulan  Oktober .

Pelaksanaan Ujian Dinas mengacu pada 
pedoman dari pemerintah sesuai dengan Surat 
Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara dan 
Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 
12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981, 
termasuk materi yang diujikan dan tatacara 
penilaiannya. Materi ujian meliputi: Aktualisasi 
Nilai-nilai Luhur Pancasila; UUD'45/Sistem 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI; 
Rencana Strategis Pembangunan Nasional 
Jangka Menengah; Kepegawaian (Peraturan 
Perundang-undangan di bidang Kepegawaian); 
Efekti�tas Organisasi  Pegawai  (KORPRI) ; 
Perkantoran; Tugas pokok, fungsi, struktur 
organisasi  dan tatakerja instansi; Bahasa 
Indonesia; Sejarah Indonesia dan pengetahuan 
substantif sesuai dengan bidang tugas pokok 
masing-masing peserta.

Pembekalan Peserta Ujian Dinas
Tingkat 1 Tahun 2015
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Pembekalan
Cara penilaian juga sudah diatur dalam pedoman 
pelaksanaan ujian dinas, dimana ada nilai patokan (NP) 
untuk masing-masing mata ujian yang harus dikalikan 
dengan persentase Nilai Hasil Perolehan Ujian (NRP) untuk 
mendapatkan Nilai Tertimbang (NT). NRP minimal untuk 
mata ujian Aktualisasi Nilai-nilai Luhur Pancasila dan 
UUD'45/Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
RI adalah 70, dan keduanya mutlak harus terpenuhi. 
Sedangkan untuk mata ujian  yang lain minimal 40, dan 
Nilai tertimbang (NT) untuk keseluruhan mata ujian 
minimal 65.

Ujian Dinas yang dilaksanakan UGM pada tahun ini 
merupakan Ujian Dinas dengan peserta terbanyak 
dengan jumlah peserta 161 orang, dibandingkan 
penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya yang hanya 
berkisar 50 orang. Peserta berasal dari 30 unit kerja 
dilingkungan UGM. Statistik unit kerja asal peserta dapat 
dilihat pada Gra�k 1. Direktorat Aset merupakan unit kerja 
dengan peserta terbanyak yaitu mencapai 19 orang, 
diikuti Bagian Tata Usaha Rumah Tangga Kantor Pusat 
UGM dan Direktorat Penelitian, masing-masing 12 orang.

Jika ditilik dari tugas pokok dan fungsinya, peserta 
terbanyak memiliki tupoksi sebagai Satuan Penjaga 
Keamanan dengan 11 peserta. Urutan berikutnya adalah 
pegawai yang memiliki tupoksi sebagai Pengadministrasi 
Akademik yaitu 10 peserta dan diikuti Penjaga Gedung, 
Teknisi Air, dan Petugas Laboratorium masing-masing 9 
peserta.

Berperan sebagai pemateri dalam kegiatan bimbingan 
Ujian Dinas ini adalah dosen dan pejabat struktural di 
lingkungan UGM diantaranya Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., 
Dr. Rizal Mustansyir, M.Hum., Andi Sandi Antonius 
Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M., Dr. Nur Aini Setiawati, 
M.Hum., Yuli Fajar Susetyo, S.Psi., Psi., M.Si., Drs. Ridha 
Mashudi Wibowo, M.Hum., Anggi Rahajeng, S.E., M.Ec., Dr. 
Ratminto, M.Pol.Admin.; Dra. Emmy Indjatmiati, M.Si. dan 
Tri Utami, SE., M.B.A.

Singgih Nugraha, Peserta Pembekalan Ujian Dinas yang 
berasal dari Bagian Tata Usaha Rumah Tangga Kantor 
Pusat UGM mengungkapkan bahwa pembekalan ujian 
dinas sangat bermanfaat. “Pembekalan ini sangat 
diperlukan peserta ujian dinas karena dapat lebih 
semangat belajar, beberapa materi dari tutor dapat 
dipahami, namun ada juga yang susah dipahami, 
mungkin karena faktor usia” ujar pria berusia 54 tahun ini. 
Menurutnya pelatihan selama tiga hari dirasa  cukup, tidak 
terlalu pendek dan tidak terlalu lama.
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Pembekalan Peserta Ujian Dinas
Tingkat 1 Tahun 2015

Peserta Ujian Dinas tahun 2015 ini sebagian besar berada pada rentang usia 41-50 Tahun 
yang mencapai 80 orang atau 49,9 % dari total peserta, selanjutnya dari rentang usia lebih 
dari 50 tahun sebanyak 72 peserta atau 44,7 % dan pada rentang usia 30-40 tahun sebanyak 9 
peserta atau 5,6%. Jika dicermati lebih lanjut, pada rentang usia lebih dari 50 tahun terdapat 
peserta menjelang usia pensiun yaitu 1 orang peserta yang pada tahun ini berusia 57 tahun 
dan 3 peserta tahun ini berusia 56 tahun.

Bimbingan Ujian Dinas ini diharapkan dapat menambah bekal pengetahuan peserta terkait 
materi ujian dan membangkitkan semangat belajar peserta. Peserta diharapkan dapat 
memperoleh hasil terbaik dalam ujian dinas dan terus meningkatkan kompetensi, prestasi 
kerja dan pengabdiannya kepada negara.(SDM UGM/Tri Utami; Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 8 Mei 2015] 
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alam rangka membangun komitmen dan Dmembentuk perilaku Tenaga Kependidikan 
(Tendik) UGM yang sesuai dengan nilai-nilai 

UGM dan prinsip layanan prima, Direktorat Sumber 
Daya Manusia menyelenggarakan Pembekalan 
bagi Tendik UGM secara bertahap. Pembekalan 
tahap pertama pada tanggal 26-27 Oktober 2015 
diikuti oleh Tendik yang telah diangkat sebagai 
Pegawai Tetap dalam kurun waktu  2014 hingga 
2015.

Direktur Sumber Daya Manusia, Dr. Ratminto, 
M.Pol.Admin., pada pembukaan pembekalan 
menyampaikan bahwa Tenaga Kependidikan 
merupakan salah satu stakeholder universitas yang 
harus mampu menjalankan peran dengan penuh 
dedikasi dan tanggung jawab.

“Setiap Tendik harus memiliki komitmen yang 
tinggi dalam menjalankan perannya sebagai salah 
satu stakeholder di dalam Perguruan Tinggi. Salah 
satu tugas Tendik adalah melakukan layanan 
kepada civitas akademika, baik dosen, mahasiswa 
maupun stakeholder lain di lingkungan universitas. 
Dalam memberikan layanan diperlukan tanggung 
jawab dan komitmen yang tinggi sesuai dengan jati 
diri UGM. Untuk itu dalam pelatihan ini ada materi 
bagaimana mengembangkan diri sebagai pegawai 
UGM yang baik, bagaimana memberikan layanan 
prima, juga ada materi pengenalan nilai-nilai UGM 
supaya pegawai dapat bersikap sesuai amanah 
nilai-nilai UGM” ujar Pak Ratminto.

Pembekalan
Tenaga 
Kependidikan
UGM
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Pembekalan Tendik tahap pertama ini diikuti oleh 107 
tenaga kependidikan yang berasal dari berbagai unit 
kerja di lingkungan UGM. Jika dilihat dari asal unit kerja, 
maka peserta terbanyak berasal dari Rumah Sakit UGM 
yang mencapai 47 orang, diikuti Direktorat Sumber 
Daya Sistem dan Informasi sebanyak 7 orang dan 
Direktorat Kemahasiswaan sebanyak 6 orang. Unit 
lainnya kurang dari 6 orang
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Selanjutnya jika diti l ik dari  latar belakang 
pendidikan, sebagian peserta memiliki latar 
belakang pendidikan S-1 yaitu sebanyak 36%, 

Selama dua hari peserta mendapatkan materi-
materi yang diharapkan mampu membangun 
komitmen dan etos kerja yang baik. Materi 
dirancang mulai dari pengenalan terhadap struktur 
dan organisasi UGM, pengenalan terhadap 
administrasi kepegawaian yang harus dipatuhi, 
bagaimana mengembangkan diri, bagaimana 
bekerja dengan tim sampai dengan bagaimana 
bekerja dengan layanan prima. Materi pembekalan 
meliputi Pengenalan Struktur Organisasi dan Tata 
Kelola UGM yang disampaikan oleh Dr. Ratminto, 
M . P o l . A d m i n ,  P e n g e n a l a n  A d m i n i s t r a s i 
Kepegawaian untuk menunjang Pengembangan 
Karir oleh Dra. Emmy Indjatmiati, m.Si, Aktualisasi 
Nilai-Nilai UGM dalam Bekerja oleh Dr. Dr. Heri 
Santoso, S.S., M.Hum, Menjadi pribadi inovatif dan 
menginspirasi perubahan oleh Dr. Ratminto, 
M.Pol.Admin, Great is You oleh Yuli Fajar Susetyo, 
S.Psi., Psi., M.Si.,  Effective Communication oleh Dra. 
Rahayu, M.Si, The Winning Team oleh Drs. Haryanto, 
M.Si, dan  Building Quality Service Excellence oleh 
Drs. Sumaryono, M.Si.  (Dit.SDM/Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 2 
November 2015] 

45



Sumber foto: 
http://3.bp.blogspot.com/-FOc4ZnzT3s4/Utk0kosuJQI/AAAAAAAAAOI/vMn8EB59Qiw/s1600/DSC_0424.jpg



UGM
KALEIDOSKOP

SDM
Kaleidoskop SDM UGM Edisi pertama tahun 2015 

Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada

Pelatihan

47



Pelatihan

UGM
KALEIDOSKOP

SDM
Kaleidoskop SDM UGM Edisi pertama tahun 2015 

Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada

niversitas Gadjah Mada (UGM), merupakan universitas terkemuka dan tertua di Indonesia. UKeberadaan UGM, baik di tingkat regional maupun nasional sudah mendapatkan pengakuan, 
bahkan dapat dikatakan sudah menjadi rujukan bagi negara-negara sekitar yang ditunjukkan 

dengan banyaknya jaringan kerjasama luar negeri dan tingginya animo mahasiswa dari berbagai negara 
seperti Malaysia, Vietnam, Laos dan berbagai negara yang lain untuk menempuh studi di UGM.

Peluang bagus tersebut tentu saja harus ditangkap dan harus dikelola dengan baik, sehingga mampu 
mendongkrak akreditasi dan ranking UGM di tingkat internasional, oleh karenanya beberapa Fakultas di 
lingkungan UGM telah membuka program internasional. Untuk dapat mengelola peluang yang ada 
dengan sebaik-baiknya tentu saja harus diimbangi dengan tingkat layanan yang memadai dan mampu 
mempuaskan stakeholders UGM. Mengingat bahwa orang asing merupakan salah satu stakeholders, 
tentu saja kompetensi berbahasa asing khususnya Bahasa Inggris sangat diperlukan. Berdasar Laporan 
Rektor pada Dies Natalis ke-65 UGM, pada kurun waktu 2014 jumlah mahasiswa asing ke UGM (incoming 
mobility) mencapai angka 2.167 orang, naik kurang lebih dua kali lipat dari periode 2008-2012 yang 
berkisar pada angka rerata 800-900 orang.

Pelatihan Bahasa Inggris
Bagi Pegawai UGM

Kompetensi berbahasa Inggris bagi dosen UGM tidak perlu 
diragukan lagi, namun harus diakui bahwa  kemampuan 
berbahasa Inggris di kalangan tenaga administrasi masih 
sangat terbatas, tidak semua tenaga administrasi mampu 
berbahasa Inggris dengan baik. Sementara kebutuhan 
mahasiswa tentu saja tidak hanya pendidikan dan 
pengajaran yang dilakukan oleh para dosen, tetapi berbagai 
layanan administrasi juga sangat diperlukan. Untuk dapat 
memberikan layanan yang optimal dan profesional, Pegawai 
perlu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.

Direktorat SDM UGM sesuai dengan tugas dan fungsinya 
sebagai lembaga yang menyiapkan sumber daya manusia 
siap pakai, Tahun 2015 ini kembali menyelenggarakan 
Pelatihan Bahasa Inggris bagi Pengaministrasi Akademik dan 
Kemahasiswaan khususnya untuk pegawai yang yang 
bertugas di baris terdepan (front liner). Sejak 30 Maret 2015, 
telah dibuka  2 kelas Pelatihan Bahasa Inggris yang diikuti 53 
orang.
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Peserta berasal  dari 23 unit kerja di lingkungan 
UGM. Rincian unit kerja asal peserta pelatihan 
dapat dilihat pada Gra�k1. Terdapat 14 unit kerja 
yang mengir imk an dua orang peser ta , 
selanjutnya 8 unit kerja mengirimkan masing-
masing mengirimkan 3 peserta dan hanya satu 
fakultas yang mengirimkan satu peserta yaitu 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam.

Berdasar jenis kelamin peserta, Gra�k 2 
menunjukkan bahwa dari 53 peserta  terdapat 
55% peserta perempuan dan 45% peserta laki-
laki. Selanjutnya jika ditilik dari latar belakang 
pendidikan peserta, pada Gra�k 3 dapat dilihat 
bahwa sebagian besar peserta mempunyai latar 
belakang pendidikan strata 1. Rincian latar 
belakang pendidikan peserta adalah sebagai 
berikut: 25 peserta (47,2%) memiliki pendidikan 
Strata-1,   12 peser ta  (22,6%) memil ik i 
p e n d i d i k a n  D 3 ,  1 2  p e s e r t a  ( 2 2 , 6 % ) 
b e r p e n d i d i k a n  D 3 ,  2  p e s e r t a  ( 3 , 8 % ) 
b e r p e n d i d i k a n  D 1 ,  1  p e s e r t a  ( 1 , 9 % ) 
berpendidikan D2, dan 1 peserta (1,9%) 
berpendidikan Strata-2.
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Silabus pelatihan disusun berbasis  kebutuhan organisasi yang dalam pelaksanaannya telah dimodi�kasi, 
disesuaikan dengan kemampuan rata-rata peserta pelatihan. Dengan kepiawaian Dr. Endang 
Soelistiyowati, M.Pd. dan Drs. Vincent Nugroho dari Sekolah Vokasi selaku pemateri dapat membuat 
peserta merasa nyaman dan antusias dalam mengikuti pelatihan, hal ini ditunjukkan antara lain dengan 
tingginya persentase kehadiran peserta selama  program pelatihan berlangsung.

Nur Aini Faridah, A.Md., peserta dari Fakultas Kehutanan mengungkapkan bahwa pemateri pelatihan 
Bahasa Inggris ini sangat menyenangkan, tidak membosankan dan penyampaiannya lugas sehingga 
mudah dipahami peserta. “Tentornya juga bisa membawa kita ke situasi sesuai kemampuan peserta” 
ujarnya menambahkan. Nur Aini Faridah juga mengutarakan bahwa dengan pelatihan ini selain bisa 
meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris juga dapat menambah teman baru di lingkungan 
UGM. Melalui pelatihan ini Nur Aini Faridah berharap dapat meningkatkan profesionalismenya dalam 
bekerja. Hal senada diungkapkan Kemas Chaerudin, peserta dari Fakultas ISIPOL. “Instrukturnya 
menyenangkan, telaten, dan apa yang disampaikan mudah diikuti meskipun disampaikan dalam Bahasa 
Inggris” ujarnya. Menurutnya pelatihan ini sangat mendukung tugasnya sebagai Pemroses Administrasi 
Kemahasiswaan.
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Pelatihan Bahasa Inggris ini dilaksanakan di Ruang Learning and Development Center Direktorat SDM, yang 
terletak di Grha Sabha Pramana UGM Lantai 1 Sayap Barat. Kegiatan dirancang untuk 24 kali tatap muka 
dengan alokasi waktu 2 jam per pertemuan dan dijadwalkan  selesai pada awal bulan Juli 2015.

Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan Petugas akademik dan kemahasiswaan memiliki bekal bahasa 
Inggris yang cukup, dan memiliki rasa percaya diri untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggris ketika 
menghadapi customer asing, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan e�sien. 
(SDM UGM/Tri Utami; Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 30 April 2015] 
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ebagaimana kita sadari bersama betapa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Spada saat ini, maka setiap organisasi dituntut untuk mampu menyusun strategi yang tepat untuk 
meningkatkan kinerja dan produktivitasnya, sehingga mampu berkompetisi secara global. 

Pelayanan standar saja belum cukup sebagai modal untuk memuaskan stakeholders, oleh karenanya 
harus diupayakan bagaimana agar pelayanan dalam setiap proses bisnis yang ada dapat dilakukan secara 
prima.

Pada tahun 2015 ini Universitas Gadjah Mada 
( U G M )  m e n e k a n k a n  k e b i j a k a n n y a  p a d a 
peningkatan kualitas pelayanan di bidang  
Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga semua 
proses bisnis yang terkait langsung dengan 
layanan akademik, kemahasiswaan dan penelitian 
menjadi prioritas utama yang harus digarap, dan 
semua unit kerja harus berkomitmen untuk 
mendukung tercapainya program tersebut.

Sebagai wujud nyata dalam mendukung kebijakan 
Universitas, Direktorat SDM berinisiatif untuk 
menyelenggarakan Pelatihan Pemanfaatan 
Micosoft Office dan Sistem Informasi Akademik 
d a n  K e m a h a s i s w a a n  b a g i  t e n a g a 
pengadministrasi akademik dan kemasiswaan di 
lingkungan UGM. Kegiatan dilaksanakan selama 4 
hari kerja pada tanggal 15, 16, 20, dan 21 April 2015 
di Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi 
(DSDI) .  Kegiatan diawali  pengarahan dan 
pembukaan oleh Direktur SDM, Dr. Ratminto, 
M.Pol.Admin.

Pelatihan diikuti oleh 44 tenaga pengadministrasi 
akademik dan kemasiswaan. Pelatihan juga 
melibatkan narasumber Direktur Pendidikan dan 
Pengajaran beserta jajarannya, dengan maksud 
agar visi dan misi Universitas di bidang Pendidikan 
dan Pengajaran ini dapat terkomunikasikan 
dengan baik sampai ke tingkat unit kerja

Pelatihan Pemanfaatan 
Microsoft Office dan Sistem Informasi 
Akademik & Kemahasiswaan
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Disamping itu juga melibatkan Pemateri Tim IT 
dari DSDI UGM, yang mengajarkan tentang tata 
cara mengolah dan mengkolaborasikan data 
m e n g g u n a k a n  M i c r o s o f t  O ffi c e  d a n 
mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas google 
app untuk berbagai kepentingan pengolahan 
data. Hal ini dipandang penting karena tugas 
pelayanan akademik dan kemahasiswaan ini 
akan selalu terkait dengan keharusan menyajikan 
data akurat. Dalam pelatihan, juga dilakukan pre 
test dan post test untuk mengetahui tingkat 
serapan materi pelatihan oleh peserta.

Dr. Agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih selaku Direktur 
Pendidikan dan Pengajaran menyampaikan 
materi mengenai Etika profesi dalam pelayanan 
administrasi akademik yang diarahkan pada 
pelaksanaan sistem tata kelola layanan akademik 
yang baik sesuai prinsip Good University 
Governance. Dalam materi tersebut bu Peni juga 
menyinggung mengenai tata cara membangun 
k arakter,  et ik a dan profesionalisme dan 
dilanjutkan dengan diskusi kasus mengenai 
permasalahan-permasalahan yang sering 
dijumpai dalam pelayanan akademik. Selain 
untuk menyampaikan pesan-pesan tentang 
karakter dan profesionalisme, kegiatan ini 
sekaligus dimanfaatkan untuk mensosialisasikan 
beberapa sistem informasi terkait dengan 
layanan akademik dan kemahasiswaan antara 
lain portal mahasiswa dan dosen PALAWA, SIA 
dan EPSBED yang ditujukan untuk mendukung 
pelaporan PDPT/PPDIKTI.

M e l a l u i  k e g i a t a n  i n i  d i h a r a p k a n  d a p a t 
meningkatkan kemampuan pegawai di bidang 
t e k n o l o g i  i n fo r m a s i ,  k h u s u s ny a  d a l a m 
pengolahan data dan pemanfaatan sistem 
informasi akademik dan kemahasiswaan yang 
ada di UGM. Dengan demikian para petugas 
administrasi akademik dan kemahasiswaan 
memiliki bekal yang cukup untuk memberikan 
pelayanan secara optimal, efektif dan e�sien. 
(SDM UGM)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 20 
April 2015] 
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Pelatihan Pemanfaatan 
Microsoft Office dan Sistem Informasi 
Akademik & Kemahasiswaan
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ebagai sarana pengembangan ilmu dan Skompetensi  laboran di  l ingkungan 
Universitas Gadjah Mada, Direktorat 

Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan 
pelatihan laboran bidang kimia mulai 10 Agustus 
2015. Acara dibuka oleh Direktur Sumber Daya 
Manusia, Dr. Ratminto, M.Pol.Admin. Dalam 
sambutannya, Dr. Ratminto menyampaikan 
harapannya kepada peserta Diklat. “ Melalui 
Diklat ini diharapkan dapat meningkatkan 
keterampilan dan kapasitas Bapak Ibu Laboran 
sehingga dapat menjadi partner bagi dosen 
dalam proses pembelajaran”.

Kegiatan ini akan diselenggarakan dalam 2 tahap. 
Tahap I diselenggarakan pada 10 – 19 Agustus 
2015 dan Tahap II direncanakan pada September 
2015 mendatang. Kegiatan pendidikan dan 
pelatihan laboran bidang kimia ini setiap 
tahapnya mengundang sebanyak 20 orang 
peserta yang memiliki jabatan sebagai laboran 
dan memiliki minat pengembangan diri di 
bidang kimia.

Diklat kali ini diikuti laboran dari Fakultas Biologi, 
Fa r m a s i ,  G e o g r a � ,  K e d o k t e r a n  H e w a n , 
Kehutanan, MIPA, Pertanian, Peternakan, Teknik, 
dan Laboratorium Penelitian dan Pengujian 
Terpadu UGM. Jika dilihat dari komposisi jabatan 
fungsionalnya, Pranata Laboratorium Pendidikan 
Muda, Pranata Laboratorium Pendidikan 
Pelaksana Lanjutan dan Teknisi Laboratorium 
jumlahnya berimbang masing-masing 23%, 
selanjutnya diikuti Pranata Laboratorium 
Pendidikan Pelaksana 15 %. Turut berpartisipasi 
juga dari level Pranata Laboratorium Pendidikan 
Penyelia dan Pranata Laboratorium Pendidikan 
Pertama masing-masing 8%.

Direktorat
SDM UGM

Selenggarakan
Diklat Laboran
Bidang Kimia

Diklat Laboran Kimia
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Komposisi Peserta Berdasar Jabatan
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Kegiatan pendidikan dan pelatihan laboran 
bidang kimia kali ini didesain selain pemberian 
wawasan keilmuan dari segi materi dalam bentuk 
teori juga diberikan kesempatan kepada peserta 
untuk berpraktik di laboratorium. Pendidikan dan 
pelatihan laboran bidang kimia dilaksanakan 
selama 40 jam di Jurusan Kimia Fakultas 
Matematika dan I lmu Pengetahuan Alam 
Universitas Gadjah Mada.

Materi yang diberikan kepada peserta antara lain 
teori dasar AAS & Spektrofotometri UV/Visibel, 
Preparasi Sampel & handling bahan khusus  
dalam analisis dengan AAS & Spektrofotometri 
UV/Visibel, dan Kesehatan & Keselamatan Kerja 
serta Pengolahan limbah dalam analisis dengan 
AAS & Spektrofotometri UV/Visibel. Materi 
disampaikan oleh pemateri yang handal di 
bidangnya seperti Dr.rer.nat. Nurul Hidayat 
Aprilita, S.Si., M.Si., Prof. Dr. Endang Tri Wahyuni, 
M.S., Deni Pranowo, S.Si., M.Si., Tau�k Abdillah 
Natsir, S.Si., M.Sc., Indriana Kartini, S.Si., M.Si., 
Ph.D., Sri Sudiono S.Si., M.Si, Prof. Drs. Mudasir, 
M.Eng., Ph.D., Prof. Dr. Triyono, S.U., dan Dr. Agus 
Kuncaka, DEA. (SDM UGM/Umi;Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 26 
Agustus 2015] 
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i r e k t o r a t  S u m b e r  D a y a  M a n u s i a DUniversitas Gadjah Mada pada Agustus 
2015 kembal i  menyelenggarak an 

kegiatan pendidikan dan pelatihan laboran, kali 
ini kegiatan diperuntukkan bagi para laboran 
bidang �sika. Kegiatan ini diharapkan dapat 
memberikan tambahan wawasan dan keahlian 
bagi para laboran di bidang �sika karena diklat 
dirancang dengan praktik di laboratorium 
Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada.

Diklat laboran bidang �sika ini diselenggarakan 
pada 18 – 28 Agustus 2015 dan telah dibuka oleh 
Sekretaris Direktorat Sumber Daya Manusia, Dra. 
Emmy Indjatmiati, M.Si. Dalam sambutan 
pembukaan, Dra. Emmy Indjatmiati,  M.Si 
menyampaikan bahwa Tahun 2016 dicanangkan 
sebagai Tahun SDM UGM sehingga diharapkan 
Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus 
dapat terserti�kasi termasuk para laboran. 
“Dengan adanya serti�kasi maka kemampuan 
akan diperhitungkan dan diakui” ujar Bu Emmy.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang laboran bidang 
�sika di lingkungan Universitas Gadjah Mada. 
Peserta sebagian besar berasal dari Fakultas MIPA. 
Jika dilihat dari komposisi jabatannya, paling 
banyak berasal dari Pranata Laboratorium 
Pendidikan Pelaksana Lanjutan yang mencapai 
35%.

Direktorat
SDM UGM

Selenggarakan
Diklat Laboran

Bidang Fisika

Diklat Laboran Fisika

57



UGM
KALEIDOSKOP

SDM
Kaleidoskop SDM UGM Edisi pertama tahun 2015 

Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada

Ketika mengikuti diklat ini, para peserta diajak 
untuk mengembangkan wawasan dengan 
mempelajari berbagai teori antara lain tentang 
�sika dasar (mekanika, kalor, dan optik) , geo�sika 
(kelistrikan),  �smatel (�sika modern dan 
instrumentasi), dan �sika atom inti selama + 30 
jam pada minggu awal diklat. Kemudian, peserta 
akan diajak untuk praktik di masing-masing 
laboratorium selama + 30 jam pada minggu 
berikutnya.

Materi diklat disampaikan oleh para narasumber 
handal dibidangnya antara lain Drs. Sunarta, M.S., 
Dr.Sc. Ari Dwi Nugraheni, S.Si., M.Si., Drs. 
Bambang Murdaka Eka Jati, M.S., Drs. Eko Sulistya, 
M.Si., Eddy Hartantyo, M.Si., Juliasih Partini, S.Si., 
M.Si, Dr.Eng. Ahmad Kusumaatmaja, S.Si., M.Sc., 
Muhammad Ari�n, M.Sc., Ikhsan Setiawan, S.Si., 
M.Si., Dr. Eng. Kuwat Triyana, M.Si., dan Dr.Eng. 
Fahrudin Nugroho, S.Si., M.Si. (SDM UGM/Umi;Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 26 
Agustus 2015] 
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log merupakan salah satu media penting Bd a l a m  p e r t u m b u h a n  p e n y e b a r a n 
i n f o r m a s i  d i  d u n i a .  D a l a m  d u n i a 

pendidikan, blog dapat dimanfaatkan sebagai 
media penyampai informasi dari dosen kepada 
mahasiswa. Melalui blog, bahan ajar yang telah 
dikemas dapat diakses berulang kapanpun. Tugas 
mahasiswa dapat pula diserahkan melalui blog. 
Selain itu, dapat juga menjadi media interaksi 
dosen dengan mahasiswa maupun antar 
mahasiswa dalam proses pembelajaran. 
Berangkat dari konsep perlunya blog dan fasilitas 
jurnal online, UGM berinisiatif untuk membuat  
Blog UGM yang ditujukan bagi civitas akademika 
UGM agar aktif memanfaatkan sumber daya yang 
d i m i l i k i  U G M  s e n d i r i .  D a l a m  r a n g k a 
mengoptimalkan pemanfaatan Blog UGM 
sebagai media pembelajaran, Direktorat Sumber 
Daya Manusia  Univers itas  Gadjah Mada 
m e ny e l e n g g a r a k a n  k e g i a t a n  Pe l a t i h a n 
Pembuatan Blog untuk Dosen UGM Tahun 2015. 
Pelatihan pada Tahun 2015 ini dilaksanakan 
dalam dua periode yaitu periode pertama pada 
Kamis, 17 September 2015 yang diikuti oleh 25 
peserta dan periode kedua  pada Selasa, 22 
September 2015 yang diikuti 31 peserta. 
Pelatihan bertempat di Laboratorium Komputer 
Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi 
Universitas Gadjah Mada.

Pelatihan Pembuatan Blog untuk Dosen UGM 
2015 periode pertama dibuka oleh Direktur 
Sumber Daya Manusia, Dr. Ratminto. Dalam 
sambutannya, Dr. Ratminto menyampaikan 
tentang pentingnya penguasaan teknologi oleh 
dosen dalam menghadapi dunia digital. 
Penguasaan teknologi ini diharapkan dapat 
mendukung pelaksanaan proses pembelajaran. 

“Mengapa ini diadakan? Karena saat ini eranya 
digital. Kita sadari di era digital ini, prestasi kita, 
indeks kita dinilai di dunia maya. Jika pada 
periode sebelumnya Pak Rektor mengatakan 
mengakar kuat menjulang tinggi, sekarang 
visinya pada socio enterpreneurship. Jika 
sebelumnya tenaga kerja yang melamar ke 
institusi, saat ini institusi yang gencar untuk 
mencari tenaga kerja potensial profesional, 
melalui Google atau LinkedIn atau media lainnya. 
Oleh karenanya dosen penting untuk mengerti 
dan paham terkait dengan digitalisasi.” Ujar Dr. 
Ratminto

Blog UGM merupakan layanan yang diberikan 
bagi civitas akademika UGM, tidak dipungut 
biaya untuk mendapatkan account dan user blog. 
Beberapa manfaat dari penggunaan blog UGM 
adalah 1) sebagai penyedia layanan jurnal pribadi 
online yang tersedia lokal di jaringan UGM, jadi 
memungkinkan sharing informasi lebih cepat 
daripada menggunakan resource dari luar; 2)  
meningkatkan kekayaan konten online dibawah 
domain ugm.ac.id; 3) Sarana berbagi informasi 
d e n g a n  m e d i a  o n l i n e ;  4 )  M e m b e r i k a n 
kesempatan bela jar  untuk menul is  dan 
mengemukaan pendapat.

Direktur Sistem dan Sumber Daya Informasi, 
Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D pada sambutan 
pembukaan periode kedua menyampaikan 
harapannya kepada peserta pelatihan agar 
menggunakan blog untuk mengoptimalkan 
proses pembelajaran di kelas. 

Pelatihan Pembuatan Blog
untuk Dosen UGM
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“Dari sekitar 2438 dosen, kurang lebih 35 hingga 
36 persen dosen di UGM telah memiliki blog 
dengan domain UGM. Sedangkan untuk 
mahasiswa baru yang jumlahnya sekitar 13.000 
seluruhnya saat ini telah memiliki blog, karena 
menjadi tugas wajib di dalam ospek. Artinya 
Bapak Ibu dosen dapat menggunakan blog 
sebagai alat pembelajaran di kelas.”  

Blog UGM sebagai media komunikasi, dari sudut 
pandang teknis memiliki beberapa keunggulan 
antara lain, Menggunakan WordPress MU versi 
terbaru, tersedia banyak pilihan Templates 
(theme) untuk dipilih sesuai dengan keinginan, 
tersedia banyak pilihan plugin untuk lebih 
menambah fungsi blog, tersedia �tur agregator 
di situs yang dapat mengetahui user yang 
terakhir melakukan update berita atau posting, 
dan menerima request custom themes dan 
plugin apabila dibutuhkan.
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Materi yang diberikan kepada peserta antara lain 
Overview Penggunaan Blog untuk Mendukung 
Proses Pembelajaran, Dasar-Dasar Penggunaan 
Blog,  Praktek Pembuatan Blog di  Domain 
staff.ugm.ac.id, Dasar-Dasar Customize Web Blog, 
dan Praktek  Customize Web Blog.  M ater i 
disampaikan oleh pemateri yang handal di 
bidangnya seperti : Widyawan, S.T., M.Sc.,Ph.D.,  
Erika Purnawati, S.Kom., M.Cs.,  M. Zudha Ghofur. 
S.T., M.Cs., Mandahadi Kusuma, S.Kom., Mahatma 
Budi Wicaktama, S.T., Djoni Purwanto, S.Kom., Dodo 
Dwi Herwanto, S.H., dan Iwan Sutantyo, S.T.

Dwi Lestari, dosen dari Jurusan Teknik Geodesi 
mengatakan “Pelatihan ini sangat bermanfaat. Saya 
sendiri secara pribadi belum pernah punya blog, 
dan baru sekarang dapat pelatihan. Harapannya 
bisa bermanfaat, dan kalau bisa selanjutnya masih 
ada pelatihan yang rutin atau pendampingan jadi 
bisa terus dipantau dan di-upgrade perkembangan 
p e n g g u n a a n  s e l a n j u t n y a .” S a r a n  u n t u k 
penyelenggaraaan pelatihan selanjutnya adalah 
ada petugas yang mendampingi pada saat 
pelatihan sehingga bisa langsung mendampingi 
dan membantu jika terdapat kesulitan.

Selain itu diharapkan intensitas pelatihan yang 
diselenggarakan Direktorat SDM lebih masif, 
seperti pelatihan penulisan paper dan cara-cara 
publikasi internasional.

Demikian pula yang dirasakan oleh Isnaini, dosen 
Geogra�. “Pelatihan ini saya rasa penting dan perlu, 
menarik untuk diberikan kepada dosen untuk 
membantu pengajaran. Harapannya ada lagi 
pelatihan seperti sosialisasi tentang software 
berlisensi yang telah dilanggan oleh UGM, ini 
penting bagi dosen dan mahasiswa.” (SDM 
UGM/Rima).

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 25 
September 2015] 
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alam rangka meningkatkan kompetensi Dstaf bidang keuangan, Direktorat Sumber 
Daya Manusia Universitas Gadjah Mada 

menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan 
(Diklat) Sistem Dan Pengelolaan Keuangan bagi 
para staf keuangan di lingkungan Universitas 
Gadjah Mada.  Melalui penyelenggaraan Diklat, 
staf keuangan diharapkan dapat menyesuaikan 
diri dengan perubahan sistem pencatatan, 
pengelolaan, maupun pelaporan keuangan yang 
didukung oleh sistem keuangan terintegrasi di 
tingkat Universitas yaitu SIMABEKA dan SIMKEU. 
Penyempurnaan s istem keuangan terus 
dilakukan guna mempermudah pekerjaan dan 
m e m p e r c e p a t  p e l a y a n a n  t a n p a 
mengesampingkan pengendalian internal 
pengelolaan keuangan.  Selain itu, melalui 
pelatihan keuangan ini diharapkan dapat 
menyamakan persepsi masing-masing staf 
keuangan dalam pengelolaan sistem keuangan, 
sehingga memudahkan pengimplementasian 
sistem dalam pekerjaan sehari-hari.

Diklat diselenggarakan selama 3 hari mulai 
Selasa, 6 Oktober 2015 di Ruang Sidang Utama 
LPPM, Gedung Pusat UGM. Diklat diikuti oleh 78 
Calon Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada 
Fakultas/Sekolah, Pusat Studi, Kantor Pusat, GMC 
dan RS UGM.

Diklat 
Sistem dan Pengelolaan 
Keuangan Bagi 
Staf Keuangan
di Lingkungan
Universitas Gadjah Mada
2015

Diklat dibuka oleh Direktur Sumber Daya 
Manusia, Dr. Ratminto, M.Pol.Admin. Dalam 
sambutannya Dr. Ratminto menyampaikan 
bahwa aplikasi yang telah dikembangkan UGM 
untuk mendukung kinerja keuangan perlu 
dimanfaatkan secara optimal.

“Bapak Ibu harus mengenali dan memahami 
dengan baik alur kerja sistem keuangan yang 
telah dibangun universitas. Aplikasi tersebut 
dibangun untuk mempermudah kinerja Bapak 
I b u  d a n  m e n s u p p o r t  h u b u n g a n  k e r j a 
pengelolaan keuangan di level unit kerja dengan 
universitas” ungkap Dr. Ratminto. Selain itu, Dr. 
Ratminto juga berpesan kepada peser ta 
pelatihan agar setelah mengikuti pelatihan, 
pemahaman terhadap sistem semakin baik dan 
etos kerja dapat meningkat.

Materi Diklat Keuangan  meliputi Kebijakan 
Umum Bidang Keuangan, proses perencanaan 
anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan 
pelaporan keuangan dengan menggunakan 
a p l i k a s i  S I MA B E K A  d a n  S I M K E U.  M ate r i 
disampaikan oleh narasumber yang mumpuni di 
bidang keuangan UGM diantaranya Drs. Haryono, 
M.Com., Akt., Harnowo SW, Samiyati, M.Acc., Feri 
Farhan Kurniawan, Sri Naryo, Ninik Supriyantini, 
Hesti Arumawati, Irvan Pengabdian, Cicuk 
Kriswanto, Agung Wijayanto dan Al Fauzi Dahlan.
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Diklat Sistem dan Pengelolaan Keuangan
Bagi Staf Keuangan di Lingkungan

Universitas Gadjah Mada
2015

Mukorobin, S.Sos., staf keuangan dari Direktorat Kemitraan dan Alumni 
mengungkapkan bahwa pelatihan ini bermanfaat sekali untuk mendukung 
pekerjaan sehari-hari. Lebih lanjut Mukorobin menyampaikan harapannya.

“Setelah pelatihan, harapannya PUMK di unit kerja dengan veri�kator memiliki 
kesamaan persepsi dan pemahaman, terutama yang berkaitan dengan transaksi 
sehari-hari seperti SBU (Standar Biaya Umum-red) dan pajak-pajak” ungkap 
Mukorobin.(Dit. SDM/Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 9 Oktober 2015] 
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esehatan dan keselamatan kerja wajib diperhatikan oleh seluruh individu di dalam organisasi Kterlebih untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko pekerjaan yang relatif tinggi atau sangat 
tinggi. Kesehatan dan keselamatan kerja dapat terwujud dari budaya disiplin, aman, dan selamat 

artinya ketika setiap individu di dalam organisasi menyadari pentingnya membentuk budaya disiplin 
maka akan tercipta keamanan dan keselamatan.

Petugas Pusat Keamanan dan Ketertiban Kampus 
Universitas Gadjah Mada menjadi salah satu 
pekerjaan dengan tingkat risiko yang relatif tinggi 
dan dituntut untuk dapat memberikan rasa aman 
dan selamat bagi seluruh sivitas akademika di 
lingkungan Universitas Gadjah Mada baik itu 
dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, 
maupun tamu-tamu dan masyarakat pada 
umumnya. Menyadari pentingnya pemahaman 
yang bersifat komprehensif tentang budaya 
disiplin, aman, dan selamat bagi seluruh Petugas 
Pusat Keamanan dan Ketertiban Kampus (PK3) 
Universitas Gadjah Mada, maka PK3 bekerja sama 
dengan Direktorat Sumber Daya Manusia 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan 
pelatihan (Diklat) “Perilaku Budaya Disiplin, 
Aman, dan Selamat”.

Diklat diselenggarakan dalam dua tahap dengan 
masing-masing tahap diikuti oleh 105 petugas 
PK3. Tahap pertama diselenggarakan pada 
tanggal Selasa, 13 Oktober 2015, sedangkan 
tahap kedua diselenggarakan pada Kamis, 15 
Oktober 2015.

Diklat dibuka oleh Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita 
Karnawati, M.Sc., Ph.D. Dalam sambutannya, Ibu 
Rektor menyampaikan bahwa PK3 merupakan 
salah satu garda depan UGM yang selain bertugas 
menjaga keamanan juga turut berperan dalam 
membangun citra UGM.

Pelatihan Disiplin Kerja dan Pembudayaan 
K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 
Bagi Petugas PK3 UGM

“Setiap warga UGM maupun tamu yang akan 
masuk wilayah UGM pasti melewati penjagaan 
p e t u g a s  P K 3 ,  b a g a i m a n a  p e t u g a s  P K 3 
memberikan pelayanan kepada warga dan tamu 
akan mempengaruhi citra kampus kita. Jika 
petugas melayani dengan baik, ramah maka 
tamu juga akan terkesan, tamu jika masuk UGM 
saja sudah disambut dengan ekspresi wajah 
tanpa senyum apalagi pelayanan yang kurang 
baik tentu itu juga akan mempengaruhi citra 
UGM. Jadi petugas perlu untuk dilatih. Dan yang 
perlu pelatihan dalam bersikap bukan hanya 
petugas atau staf, kami pimpinan pun juga 
mendapat pelatihan” tutur Ibu Rektor.

Dalam pelatihan ini materi yang diberikan 
meliputi : Penerapan Penghargaan dan Sanksi, 
Disiplin dan Etos Kerja, Pembudayaan K3 dan 
D i s i p l i n  K e r j a  d a n  S i s t e m  M a n a j e m e n 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Materi  diberik an oleh narasumber yang 
mumpuni di bidangnya diantaranya Gugup 
K i s m o n o ,  M . B . A . ,  P h . D. ,  D r.  R a t m i n t o , 
M.Pol.Admin., Dr. Noorhadi Rahardjo, M.S., Drs. 
Sumaryono, M.Si., dan Drs. Haryanto F. Rosyid, 
M.A.
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Pak Deni ,  Petugas Pusat Keamanan dan 
Ketertiban Kampus Universitas Gadjah Mada 
yang biasa bertugas menjaga portal di Fakultas 
Peternakan mengungkapkan bahwa Diklat ini 
sangat dirasakan manfaatnya untuk menunjang 
kinerja.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat sebagai 
p e n u n j a n g  d a n  p e nye m p u r n a a n  d a l a m 
pelaksanaan pekerjaan. Diklat ini dirasakan 
penting dan perlu, dan melengkapi diklat yang 
diberikan sebelumnya tentang pelayanan prima. 
Harapannya kalau bisa selanjutnya terus 
diberikan paling tidak satu tahun sekali sebagai 
penyegaran.” ungkap Pak Deni.

Demikian pula yang dirasakan Pak Mardiyono, 
Petugas Pusat Keamanan dan Ketertiban Kampus 
Universitas Gadjah Mada yang biasa bertugas 
menjaga portal di Fakultas Teknik.

“Diklat K3 ini bermanfaat, memacu kerja lebih 
tinggi dan lebih disiplin lagi. Apalagi kita kan 
orang lapangan, yang berhadapan langsung 
dengan warga UGM juga tamu-tamu yang 
datang. Cukup memotivasi untuk bekerja lebih 
baik lagi, terutama tentang disiplin kerja. Apalagi 
sebelumnya juga diberikan diklat pelayanan 
prima.” jelas Pak Maryono.

“Untuk penyelenggaraannya, materinya menarik 
dan ada interaksi antara peserta dengan 
pemateri. Tidak hanya teori saja, tetapi diberikan 
contoh kasus jika terjadi demikian, langkah yang 
harus kita lakukan apa. Untuk selanjutnya, baik 
jika akan diselenggarakan lagi, tetapi waktu 
pelaksanaannya cukup satu hari seperti ini 
sehingga dapat tetap bergantian dalam bekerja.” 
Ta m b a h  P a k  M a r y o n o  m e n y a m p a i k a n 
harapannya. (Dit. SDM/Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 20 
Oktober 2015] 



UGM
KALEIDOSKOP

SDM
Kaleidoskop SDM UGM Edisi pertama tahun 2015 

Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada

Pelatihan Disiplin Kerja dan Pembudayaan 
K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 

Bagi Petugas PK3 UGM
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a l a m  r a n g k a  m e n g i n s p i r a s i  d a n Dmemperluas wawasan para pejabat 
struktural di lingkungan Universitas 

Gadjah Mada, Direktorat Sumber Daya Manusia 
UGM menyelenggarakan kegiatan Pendidikan 
Dan Pelatihan (Diklat) Leadership Bagi Pejabat 
Struktural Eselon IV. Sasaran target kegiatan ini 
adalah para pejabat eselon IV setara Kasubbag 
atau Kepala Seksi di lingkungan Universitas 
G a d j a h  M a d a  s e b a n y a k  1 1 8  o r a n g . 
Memper timbangkan jumlah peser ta dan 
kefektifan pelaksanaan kegiatan maka kegiatan 
diklat dibagi dalam 2  tahap dengan masing-
masing tahap diikuti sebanyak 59 peserta. Tahap 
pertama dilaksanakan pada 21-22 Oktober 2015, 
sedangkan tahap kedua dilaksanakan pada 28-29 
Oktober 2015.

Pada pembukaan diklat Direktur Sumber Daya 
M a n u s i a ,  D r.  R a t m i n t o ,  M . P o l . A d m i n . , 
menyampaikan bahwa UGM saat ini sedang 
menggelorakan spirit inovasi bagi seluruh civitas 
akademika di UGM.

“Penting bagi pimpinan di seluruh level untuk 
memahami spirit inovasi dalam kerangka 
mengakar kuat menjulang tinggi dan sekarang ini 
sebagai socio-entrepreneurial university.  

Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan 
yang berbeda-beda dalam mengarahkan 
bawahan, mengelola pekerjaan, mencari solusi 
atas  per masalahan yang d ihadapi ,  dan 
berkoordinasi dengan atasan maupun rekan 
kerjanya. Tetapi yang tak kalah penting setiap 
pimpinan memahami dengan baik  arah 
kebijakan umum UGM, dan juga bagaimana 
menjadi seorang pemimpin yang baik” ujar Dr. 
R a t m i n t o ,  M . P o l . A d m i n  m e n g a k h i r i 
sambutannya.

Dalam kerangka membangun komitmen para 
pemimpin di lingkungan UGM yang dilandasi 
nilai-nilai UGM, pada diklat leadership ini juga 
diberikan materi Aktualisasi Nilai-Nilai ke-UGM-
an dalam membentuk Performa Kerja. Materi 
disampaikan oleh Drs. Gugup Kismono, M.B.A., 
Ph.D. Dalam paparannya, Drs. Gugup Kismono, 
M.B.A., Ph.D menyampaikan bahwa menjadi 
warga UGM bukan hanya dituntut untuk 
berkontribusi bagi UGM saja, tetapi juga 
bagaimana berkontribusi bagi negara, bagi 
Indonesia.

“UGM adalah univers itas  yang memil ik i 
keistimewaan, di UGM berkembang pluralitas 
atau keragaman, UGM adalah Indonesia, UGM 
adalah inklusif. Keistimewaan UGM ditopang oleh 
spirit inovasi pada setiap aktivitas universitas 
guna menghasilkan alumni yang tangguh, 
i n o v a t i f ,  b e r i n t e g r i t a s  t i n g g i ,  b e r j i w a 
kepemimpinan yang kuat dan bersahaja. 
Sehingga mandat bagi seluruh sivitas akademika 
UGM adalah bekerja untuk kemanusiaan, bekerja 
untuk kemajuan bangsa, Mengindonesiakan dan 
Menduniakan Indonesia” tegas Drs. Gugup 
Kismono, M.B.A., Ph.D yang juga menjabat 
sebagai Sekretaris Eksekutif UGM.

Diklat Leadership 2015
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Selain mendapatkan teori dan paparan, para 
peserta Diklat diajak pula berdiskusi kasus nyata 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
dalam mengemban amanah sebagai pemimpin. 
Materi  dik lat yang diberikan antara lain 
Organisasi, Administrasi, Manajemen, dan 
Kepemimpinan oleh Dr. Ratminto., M.Pol. Admin; 
Tugas, Peranan, dan Fungsi Pemimpin oleh Dr. T. 
Hani Handoko, M.B.A.; Supervisory Leadership 
oleh Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed.; dan Trust 
dalam konteks Kepemimpinan: Pendelegasian 
Wewenang dan Tanggung Jawab oleh Prof. Dr. 
Faturochman, M.A.

Dalam penjelasannya kepada peserta diklat. Dr. T. 
H a n i  H a n d o k o  m e n y a m p a i k a n  b a h w a 
kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan 
oleh posisi  atau pun jabatan seseorang. 
Kepemimpinan lebih merupakan hasil dari proses 
panjang transformasi internal dalam diri 
seseorang yang dibentuk oleh pengalaman-
pengalaman yang dialami seseorang.

“Kepemimpinan bukan sekedar gelar atau 
jabatan yang diberikan dari luar melainkan 
sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari 
dalam diri seseorang.

Kepemimpinan lahir dari proses panjang 
transformasi internal seseorang yang dibentuk 
dari pengalaman hidup, peristiwa-peristiwa yang 
dialami yang akhirnya membentuk karakter 
seorang pemimpin, cara berpikir, cara bertindak, 
seorang leader  harus mampu membuat 
perbedaan, membuat perubahan, menginspirasi 
orang lain dan membangun relasi” jelas Dr. T. Hani 
Handoko yang juga dosen dari  Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis UGM.

Pelatihan ini diharapkan dapat menginspirasi 
p i m p i n a n  u n t u k  m e n g g a l i  p o t e n s i 
kepemimpinannya  sesuai dengan amanah jati 
diri UGM dan membantu pimpinan dalam 
menentukan strategi dan metode yang efektif 
dalam membuat suatu keputusan, mencari solusi 
atas permasalahan yang dihadapi dalam 
pekerjaan, dan menjaga ritme kerja sama dengan 
atasan, rekan sejawat, dan bawahan. (Dit. 
SDM/Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 4 
November 2015] 
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irektorat Sumber Daya Manusia (SDM) DU G M  m e n y e l e n g g a r a k a n  A c a r a 
Penyerahan Serti�kat Pendidik kepada 97 

Dosen UGM. Acara berlangsung pada Rabu, 4 
Maret 2015 di Balai Senat. Acara diawali Laporan 
Panit ia  S er t i�k as i  D osen (S erdos)  yang 
disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Endang Baliarti, SU 
selaku Ketua Panitia. Dalam laporannya, Ibu 
Endang Baliarti menyampaikan bahwa untuk 
periode Tahun 2014, proses serdos dilaksanakan 
dalam tiga sesi. Jumlah dosen yang mengikuti 
Serdos 2014 sebanyak 100 orang. Dari jumlah 
tersebut, 2 berkas dosen dinyatakan belum 
lengkap portofolionya sehingga akan diusulkan 
dalam tahap serdos berikutnya. Selanjutnya total 
dosen yang diusulkan untuk mengikuti penilaian 
sejumlah 98 dosen dan berdasarkan hasil 
penilaian 1 dosen dinyatakan tidak lolos sehingga 
total jumlah dosen yang lolos serti�kasi dosen 
2014 adalah 97 dosen.

Ibu Endang Baliarti menuturkan bahwa dalam 
kurun waktu 6 tahun sejak 2008 sampai dengan 
Februari 2015 dari 2.335 Dosen Tetap UGM, 1.840 
Dosen atau 78,8% telah memiliki Serti�kat 
Pendidik sedangkan sisanya 495 Dosen belum 
memiliki Serti�kat Pendidik. Peserta serti�kasi 
dosen dari UGM tahun 2014 ini menunjukkan 
performance yang sangat baik. “Obyektif 
ditunjukkan dari hasil tes online TOEP dan TKDA, 
selain itu juga dari jurnal yang dihasilkan” ujarnya. 
Selanjutnya Ibu Endang Baliarti menyampaikan 
apresiasi atas kerjasama para dosen, petugas 
fakultas dan sekolah, petugas dari universitas 
serta dukungan dari para pimpinan sehingga 
proses serdos berjalan dengan baik.

Penyerahan Sertifikat Pendidik 
Periode Penilaian 2014
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Pada kesempatan tersebut, Wakil Rektor Bidang 
Sumber Daya Manusia dan Aset UGM, Prof. Dr. Ir. 
Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.HE., juga 
menyampaikan pengarahannya. Bapak Budi 
Wignyosukarto mengutarakan bahwa Serti�kat 
Dosen ini penting bagi kita semua, tidak saja 
penting bagi pribadi dosen tetapi juga penting 
bagi UGM. Hal itu antara lain terkait dengan 
akreditasi, dengan adanya serti�kat dosen 
tersebut  mak a  seseorang dosen d iak ui 
keberadaannya di UGM. Untuk itu, UGM akan 
berusaha keras agar seluruh dosen UGM bisa 
segera memiliki serti�kat pendidik.

Menurut Bapak Budi Wignyosukarto, selain 
serti�kat hal lain yang perlu menjadi perhatian 
dosen adalah Kenaikan Pangkat. Dalam proses 
akreditasi terdapat sejumlah syarat terkait jumlah 
lektor, lektor kepala dan lainnya yang harus 
dipenuhi institusi. Dosen dimohon aktif dan 
bekerja sama dalam pengumpulan angka kredit. 
Lebih lanjut,  Bapak Budi Wignyosukar to 
mengungkapkan bahwa sebagai PTN BH, UGM 
harus lebih produktif dalam menghasilkan 
publikasi dalam jurnal internasional yang 
terindeks Scopus dan lainnya. “Selamat kepada 
para penerima serti�kat pendidik, semoga 
menjadi pemicu untuk lebih banyak berkarya dan 
berkontribusi bagi kemajuan UGM” pungkas 
beliau. (SDM UGM/ Evi NW)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 5 Maret 
2015] 

Penyerahan 
Sertifikat Pendidik 
Periode Penilaian 
2014
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epat di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei T2015, Universitas Gadjah Mada (UGM) 
melaksanakan acara penyerahan piagam 

penghargaan Satyalancana Karya Satya sekaligus 
penyerahan SK CPNS dan pengambilan sumpah 
PNS. Pemberian Penghargaan Satyalancana 
K a r y a  S a t y a  d a n  Pe n y e r a h a n  S K  C P N S 
disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang 
Sumber Daya Manusia dan Aset UGM, Prof. Dr. Ir. 
Budi Santoso Wignyosukarto, Dip, HE di Ruang 
Balai Senat UGM.

Piagam penghargaan Satyalancana Karya Satya 
merupakan wujud apresiasi dan penghargaan 
dari pemerintah bagi PNS yang sudah mengabdi 
kepada negara selama 30 tahun dan 20 tahun. 
Dalam kesempatan ini, para PNS di lingkup UGM 
yang sudah memenuhi kuali�kasi  untuk 
menerima penghargaan Satyalancana Karya 
Satya sebanyak 62 orang dengan rincian 
penerima penghargaan Satyalancana Karya 
Satya 30 tahun sebanyak 57 orang dan 
penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun 
sebanyak 5 orang.

Penyerahan Penghargaan Satyalancana 
Karya Satya, 
Penyerahan SK CPNS, 
dan Pengambilan Sumpah PNS
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Penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 
30 tahun periode Mei 2015 ini terbanyak berasal 
dari Fakultas Ilmu Budaya yang mencapai 19 
orang. Sedangkan untuk penerima penghargaan 
Satyalancana Karya Satya 20 tahun sebanyak 5 
orang semuanya juga berasal dari Fakultas Ilmu 
Budaya (FIB).

Selanjutnya dilakukan penyerahan SK CPNS K-2 
tahap 1 kepada 29 orang. Penerima SK CPNS 
tersebut terdiri atas 1 orang dosen dari Fakultas 
Pertanian dan 28 Tenaga Kependidikan dari 
berbagai unit kerja di lingkungan UGM.

Pada kesempatan yang sama dilakukan pula 
sumpah PNS yang diikuti 200 PNS di lingkup 
UGM. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 tahun 1975, bahwa setiap 
PNS wajib mengangkat sumpah/janji PNS di 
hadapan pimpinan yang berwenang menurut 
agama yang diyakini masing-masing.

K e p a d a  p a r a  p e n e r i m a  p e n g h a r g a a n 
Satyalancana Karya Satya,  Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyokukarto, Dip, HE menyampaikan 
terimakasih atas seluruh waktu dan tenaga yang 
didedikasikan selama ini. Beliau berpesan agar 
penghargaan ini tidak mengendurkan semangat, 
komitmen maupun profesionalitasnya dalam 
melakukan pengabdian kepada bangsa dan 
negara maupun pengabdian kepada cita-cita 
tridharma perguruan tinggi.  “Semoga ini dapat 
menjadikan semangat bagi Bapak Ibu sekalian 
untuk terus mengabdi kepada UGM,” kata Wakil 
Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, 
Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyokukarto, Dip, HE.
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Sedangkan bagi pegawai yang menerima SK 
CPNS maupun ratusan PNS yang mengucapkan 
sumpah PNS, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya 
Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso 
Wignyokukarto, Dip, HE berpesan agar menjadi 
pegawai dan aparatur yang profesional, 
berintegritas dan pekerja keras untuk tetap 
mempertahankan semangat tinggi dalam 
bekerja. Hal ini untuk menepis anggapan bahwa 
ketika masih menjadi pegawai honorer bekerja 
keras, sesudah diangkat menjadi PNS hanya 
duduk-duduk manis menunggu gaji. “Semoga 
tidak menurunkan semangat. Karena ini tentu 
sangat dinantikan oleh pegawai honorer yang 
dulu sudah lama diusulkan jadi CPNS,” ungkap 
beliau.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso 
Wignyokukarto, Dip, HE juga menyampaikan 
bahwa tahun 2015 ini menjadi tahun untuk 
melakukan penertiban. Terutama bagi dosen, 
agar semua dosen memiliki serti�kasi. Sebab jika 
tidak memiliki serti�kat, maka jabatan fungsional 
yang melekat dapat dicopot sehingga tidak 
memperoleh tunjangan jabatan fungsional.

Di akhir sambutannya, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso 
Wignyokukarto, Dip, HE berharap bahwa seluruh 
civitas akademika di lingkup UGM  mampu bahu-
m e m b a h u ,  d a n  b e r k o m i t m e n  u n t u k 
menyukseskan cita-cita yang sedang dijalankan 
oleh UGM dan memberikan kontribusi terhadap 
pembangunan masyarakat. (SDM UGM/Rima)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 21 Mei  
2015] 
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ebagai rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-S66 Universitas Gadjah Mada (UGM), pada 
R a b u ,  2 3  D e s e m b e r  2 0 1 5  t e l a h 

diselenggarakan Upacara Penyerahan Piagam 
Penghargaan Purnakarya, Satyalancana Karya 
S a t y a  s e k a l i g u s  K e s e t i a a n .  Pe m b e r i a n 
penghargaan disampaikan oleh Pimpinan 
Universitas di Grha Sabha Pramana UGM.

Penghargaan Purnakarya diberikan kepada 
pegawai UGM baik PNS maupun Non PNS dengan 
Surat Keputusan Rektor yang telah memasuki 
masa purna tugas pada 2015 atau meninggal 
dunia,  sedangk an piagam penghargaan 
Satyalancana Karya Satya merupakan wujud 
apresiasi dan penghargaan dari pemerintah bagi 
PNS yang telah mengabdi kepada negara selama 
30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. 

UGM juga memberikan penghargaan Kesetiaan 
kepada pegawai yang telah mengabdi kepada 
UGM selama 25 tahun secara terus menerus dan 
memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Penghargaan purnakarya diberikan langsung 
oleh Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, 
M.Sc. ,  Ph.D kepada 79 orang.  Pener ima 
penghargaan purnakarya periode Desember 
2015 ini terbanyak berasal dari Fakultas Teknik 
sebanyak 12 orang, diikuti Fakultas Kedokteran 
sebanyak 8 orang.

Penghargaan Satyalancana dan Kesetiaan 
diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya 
Manusia, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, 
Dip.HE. dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan, Prof. dr. Iwan Dwiprahasto, 
M.Med.Sc., Ph.D.

Penyerahan Penghargaan Purnakarya, 
Satyalancana Karya Satya dan Kesetiaan 
Periode Desember 2015
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Penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 
periode Desember 2015 diberikan kepada 214 
orang, dengan rincian penerima penghargaan 
Satyalancana 30 tahun sebanyak 51 orang, 
penghargaan Satyalancana 20 tahun sebanyak 36 
orang, dan penghargaan Satyalancana 10 tahun 
sebanyak 127 orang.

Selanjutnya dilakukan penyerahan penghargaan 
Keset iaan kepada 143 orang.  Pener ima 
penghargaan paling banyak berasal dari Kantor 
Pusat UGM sebanyak 18 orang yang berasal dari 
berbagai direktorat dan kantor. Sedangkan 
penerima penghargaan dari fakultas dan sekolah, 
terbanyak berasal dari Fakultas Kedokteran 
Hewan dan Sekolah Vokasi, masing-masing 13 
orang.

Sambutan wak i l  penerima penghargaan 
disampaikan oleh Drs. Mashuri Maschab, S.U., 
dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang 
juga menerima penghargaan Purnakarya. Drs. 
Mashuri Maschab, S.U., menyampaikan bahwa 
menjadi PNS itu punya banyak kepastian yang 
patut disyukuri.

“Jadi PNS itu banyak kepastian, yang pertama 
masa kerja PNS itu pasti, sampai usia 58 tahun 
tentu kalau tidak karena melanggar disiplin atau 
dipundhut yang Maha Kuasa, pasti pensiun usia 
58 dulu 56 tahun. Yang kedua, awal bulan pasti 
dapat gaji. Bagaimanapun keadaan negara, mau 
hujan angin topan..awal bulan pasti digaji 
pemerintah. Yang ketiga, pasti dapat pensiun. 
Bisa untuk menyenangkan cucu” ujar Drs. Mashuri 
Maschab, S.U.

78



Penghargaan

UGM
KALEIDOSKOP

SDM
Kaleidoskop SDM UGM Edisi pertama tahun 2015 

Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada

“Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Bukan sekedar Alhamdulillah tetapi dengan selalu amanah dalam 
mengerjakan segala sesuatu. Terima kasih atas kerja sama selama mengabdi. Mohon maaf setulus-
tulusnya apabila selama bekerja ada hal yang kurang berkenan, mungkin tidak semua  tugas bisa 
dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Semoga Alloh senantiasa memberikan limpahan rohmatnya” 
ungkap Pak Mashuri mengakhiri sambutannya.

Kepada para penerima penghargaan Rektor UGM menyampaikan terimakasih atas seluruh waktu dan 
tenaga yang didedikasikan selama ini. Beliau berpesan agar penghargaan ini tidak mengendurkan 
semangat, komitmen maupun profesionalitasnya dalam melakukan pengabdian kepada bangsa dan 
negara maupun pengabdian kepada cita-cita tridharma perguruan tinggi.

“Bapak Ibu yang telah menerima penghargaan, kami pimpinan UGM menyampaikan terima kasih atas 
waktu dan tenaga yang telah didesikasikan untuk UGM. Menyambung yang telah disampaikan Bapak 
Mashuri, sangat menyentuh, sangat mengena seperti yang kita rasakan” ungkap Ibu Rektor.

“UGM beberapa waktu hibernate, kami mencoba sel�e melihat potret SDM UGM. Bertahun-tahun kita 
hibernate regenerasi SDM karena beberapa masalah, baik eksternal maupun sistem internal. Kita sedang 
berupaya menyiapkan skema pengembangan SDM, misalnya bagaimana agar kenaikan pangkat bisa 
lebih cepat. Bagaimana kita saling bantu, baik secara administrasi maupun akademik, bisa lebih cepat.”
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Penyerahan Penghargaan Purnakarya, 
Satyalancana Karya Satya dan Kesetiaan 

Periode Desember 2015

“Kami mohon Bapak Ibu yang belum purnakarya agar dapat membantu program 
pembinaan atau mentoring untuk SDM dosen yang lebih muda. Saya duluwaktu masih 
junior juga dibina oleh para senior. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membina saya. 
Beberapa diantaranya saat ini juga turut menerima penghargaan” Ibu Rektor 
menambahkan.

“Selamat bagi yang telah menerima penghargaan. Terima kasih sudah mendedikasikan 
diri bagi UGM dan mencetak lulusan-lulusan yang membanggakan. Mari kita tingkatkan 
dedikasi untuk kepentingan bersama” ungkap Ibu Rektor menutup sambutannya. (SDM 
UGM/Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 29 Desember 2015] 
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akil Rektor Bidang Sumber Daya WManusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyosuk ar to,  Dip.HE 

menyerahkan SK CPNS kepada 1 orang dosen dan 
88 orang tenaga kependidikan UGM yang masuk 
dalam kategori K-2. Acara berlangsung Jumat 26 
Juni 2015 di Balai Senat UGM.

Acara diawali dengan Pembacaan SK CPNS 
Periode II  oleh Kasubdit Pengadaan dan 
Remunerasi, Bpk. Bambang Dwi Suka Widada, 
S.Mn. Pembacaan tersebut sekaligus untuk 
memberikan laporan terkait jumlah CPNS yang 
telah menerima SK dalam dua kali acara 
penyerahan SK CPNS pada tahun 2015 ini. 
Penyerahan SK CPNS tahap II ini melengkapi 29 
orang sebelumnya yang telah menerima SK CPNS 
pada 29 Mei 2015 yang lalu. Saat ini, 118 honorer 
K-2 telah mengantongi SK CPNS dari total usulan 
435 honorer. 317 orang sisanya masih menunggu 
turunnya SK CPNS pada periode selanjutnya. 
Rincian jumlah penerima  SK CPNS tahap II 
berdasar unit kerja dapat  dilihat pada Gra�k 1.

Setelah pembacaan laporan, Wakil Rektor Bidang 
Sumber Daya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyosukarto, Dip.HE menyampaikan 
sambutannya. Dalam sambutannya, Bapak Wakil 
Rektor mengucapkan selamat kepada 89 orang 
penerima SK CPNS tahap II ini. 

“ B a p a k  I b u  y a n g  b e r b a h a g i a ,  s e l a m a t . 
Alhamdulillahirabbil'alamin, pagi ini kita bisa 
mendapatkan lagi tambahan 89 dari harapan kita 
435. Yang kemarin kita sudah 29. Ini moga-moga 
yang 89 ini bisa meruntuhkan yang 300-an,” kata 
Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto.

Pimpinan UGM Serahkan 
SK CPNS kepada 89 Honorer K-2
16 Juni 2015

S e l a n j u t n y a ,  P r o f .  D r .  I r .  B u d i  S a n t o s o 
Wignyosukarto, Dip. HE mengingatkan kepada para 
penerima SK CPNS agar siap masuk dalam korps 
baru PNS. Setelah menerima SK CPNS, pegawai 
akan melalui masa percobaan. Setelah lulus masa 
percobaan baru akan disumpah sebagai PNS. 
Seandainya tidak lulus masa percobaan maka 
terpaksa akan dikembalikan ke status pegawai tidak 
tetap lagi. “Oleh karenanya kami harap Bapak Ibu 
sekalian nanti akan bisa menjalani masa-masa CPNS 
itu dengan sebaik-baiknya”.
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S e l a n j u t n y a  P r o f .  D r.  I r .  B u d i  S a n t o s o 
Wi g nyo s u k a r t o,  D i p. H E  m e ny a m p a i k a n 
harapannya kepada para penerima SK CPNS 
t a h a p  I I  t e r s e b u t .  C a r a n y a  d e n g a n 
menganalogikan tugas dan kewajiban yang 
diemban para CPNS dengan rukun Islam. “Mohon 
maaf saya bicara Islam, karena sekarang 
momennya sedang bulan Ramadhan. Bukan 
berarti saya tidak menghormati agama lain, 
namun saya hanya mengingatkan agar yang 
beragama Islam menghayati betul apa itu rukun 
Islam.” Jadi pada waktu Bapak Ibu sekalian masuk 
ke dalam PNS ini ,  sesungguhnya dapat 
diibaratkan ketika bapak dan ibu masuk Islam, 
yakni sama-sama ada aturan dasarnya. Kalau 
dalam Islam ada rukun Islam nya, maka di PNS tadi 
ada PP 53 Tahun 2010 yang menyatakan harus 
mentaati kewajiban dan menghindari larangan. 
Di dalam PP 53 itu sudah diatur apa yang tidak 
dan apa yang boleh,” ujar Beliau lagi. Menurut 
Beliau, rukun Islam memiliki tuntunan, sehingga 
semua tidak boleh berkehendak semaunya. 
Demikian pula sebagai PNS tidak diperbolehkan 
main-main, semua masuk sistem dan bekerja 
dengan ritme.

Wakil rektor melajutkan, sebagaimana dalam 
Islam orang dituntut untuk membaca syahadat, 
maka ketika seseorang menjadi PNS maka orang 
tersebut juga dituntut untuk membaca sumpah. 
S u m p a h n y a  m e n g a t a k a n  s e s u a t u  d a n 
menghayati di dalam hati bahwa apa yang 
dikatakan itu akan dilakukan.

Oleh karena itu, Bapak Wakil Rektor  berharap 
bapak Ibu penerima SK CPNS tahap II mulai 
sekarang harus menguatkan niat sebagai bagian 
dari sistem yang ada. Sebab ketika menjadi 
bagian dari sistem, tidak boleh seenaknya. Harus 
mengikuti ritme. Dalam gerakan rantai atau roda, 
jika salah satu dari rantai atau gigi itu patah, itu 
sudah mengganggu perjalanan.

“Dalam pergerakan nanti kita juga akan seperti 
itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang sakit, ada 
salah satu anggota k ita yang tidak bisa 
menjalankan tugas dengan baik, itu akan 
mengganggu yang lain. Kalau seperti itu apa 
yang harus kita lakukan? Kita harus tahu juga 
bagaimana menyelesaikan itu karena ini adalah 
suatu kerjasama di dalam tim,” ujar Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyosukarto, Dip.HE.

Dalam akhir sambutannya, Bapak Wakil Rektor 
m e n y a m p a i k a n  b a h w a  m e n j a d i  P N S 
kewajibannya tidak hanya kepada universitas, 
t e t a p i  j u g a  k e p a d a  n e g a r a  s e h i n g g a 
peraturannya lebih kompleks. Oleh karena itu, 
para CPNS dalam bekerja nanti akan masuk dalam 
korps bersama. Beliau berujar “Tanpa kerjasama 
yang baik saya khawatir akan meruntuhkan apa 
yang kita harapkan”.

“Dan satu lagi, pada saat Bapak Ibu sekalian 
menjadi tenaga honorer di fakultas, atau pusat 
studi atau unit kerja yang lain, maka Bapak Ibu 
sekalian itu dimiliki fakultas atau unit atau pusat 
studi yang bersangkutan karena yang membiayai 
adalah unit yang bersangkutan. Namun ketika 
Bapak Ibu sekalian menjadi Pegawai Tetap maka 
universitas berhak mengatur,  kalau PNS 
disamping universitas, negara pun berhak 
mengatur. Jadi tolong dilihat SK Bapak Ibu 
sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian ditugaskan 
tidak di unit kerja Bapak Ibu semula  tetapi di unit 
kerja lain, itu juga harus diikuti. Karena Bapak Ibu 
sekalian sekarang menjadi pegawai universitas 
dan negara. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, 
sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak 
Ibu sekalian. Semoga SK yang Bapak Ibu terima 
hari ini memang Bapak Ibu kehendaki,” kata Prof. 
Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.HE 
mengakhiri sambutannya. (SDM UGM/Rima)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 29 Juni 
2015]
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ntuk ketiga kalinya, Universitas Gadjah UMada kembali menyelenggarakan acara 
Penyerahan SK CPNS untuk honorer K-2 

pada Jumat 10 Juli 2015. Pada tahap tiga ini, 
sebanyak 35 pegawai menerima SK CPNS, 
sehingga total honorer K-2 yang telah menerima 
SK adalah 153 orang. Dengan demikian, 282 
lainnya masih harus bersabar menanti terbitnya 
SK.

35 penerima SK CPNS tahap I I I  tersebut 
s e l u r u h n y a  b e r a s a l  d a r i  u n s u r  Te n a g a 
Kependidikan dengan rincian data sebagai 
berikut :

1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis 9 orang.
2. Fakultas Kedokteran 7 orang.
3. Fakultas Teknik 6 orang.
4. Fakultas ISIPOL 4 orang.
5. Direktorat Keuangan 3 orang.
6. Fakultas Hukum, Pertanian, LPPM, Pusat 

Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik, 
Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi 
masing-masing 1 orang.

Bertempat di Ruang Multi Media UGM, Wakil 
Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, 
Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.HE 
m e n g u n g k a p k a n  d a l a m  s a m b u t a n n y a 
“Terkadang sebuah SK CPNS antara diharapkan 
dan tidak diharapkan. Sebab dengan menjadi 
PNS,  seorang pegawai  sudah mendapat 
kepastian (status-red). Namun kepastian tersebut 
juga dapat mengantarkan seseorang masuk 
dalam 'kerangkeng' birokrasi yang penuh dengan 
aturan”. Namun apapun itu, Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyosukarto, Dip.HE menyarankan 
kepada para penerima SK untuk menyukuri SK 
tersebut sebagai kenikmatan dari Tuhan YME.

“Kerangkeng PNS itu artinya dalam aturan, hak 
dan kewajiban. Bapak Ibu sekarang harus 
membaca PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. 
Jadi memang masuk dalam PP tersebut aturan-
aturan tentang PNS yang akan diterapkan pada 
Bapak Ibu sekalian

35 Honorer K-2 Terima SK CPNS - 10 Juli 2015
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Contohnya kalau mau cerai sekarang harus izin 
atasan. Itu tidak mudah, mau cerai kok ndadak 
iz in .  Wong urusan pr ibadi .  Tapi  k an i tu 
dimasukkan ke dalam daftar tunjangan, kalau 
tunjangannya nggak sampai gimana?” jelas Prof. 
Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.HE yang 
disambut tawa hadirin. Sebagai PNS harus 
mengikuti aturan-aturan yang tidak mudah. 
Sebagai PNS, tidak ada istilah tidak tahu tentang 
p e r a t u r a n  P N S .  B e g i t u  p e r a t u r a n  P N S 
diundangkan maka PNS wajib mengetahuinya. 
PNS diharapkan rajin mengikuti perkembangan 
peraturan kepegawaian.

“Yang paling sulit sekarang ketika Bapak Ibu 
menerima SK dan di dalam SK tersebut dituliskan 
Bapak Ibu ditempatkan tidak di unit kerja semula. 
Ini yang mungkin agak repot. Bisa jadi yang 
sebelumnya di  Fakultas  yang honornya 
berlimpah, kalau ditugaskan di tempat lain ya 
mungkin penghasilan berkurang. Karena nilai 
insentifnya juga berkurang, walaupun gaji 
p o k o k n y a  s a m a .  K i t a  s e l a l u  b e r u p a y a 
menyetarakan gaji pokok antara yang PNS 
dengan yang Non PNS, tetapi insentif itu bisa 
berbeda-beda di masing-masing unit karena 
beban kerja unit juga berbeda,” tambah Wakil 
Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset 
dalam sambutannya.

Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.HE 
meyakini bahwa ada sebuah proses bagi setiap 
CPNS baru. Sebab ada transformasi, jika sebelum 
menerima SK CPNS masih milik pribadi dan 
kelompok, sekarang sudah menjadi milik negara. 
Ketika para CPNS sudah menjadi milik negara, ada 
aturan pemberian sanksi bagi yang melanggar 
aturan kepegawaian negara. Tetapi sebagai insan 
yang beragama, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso 
Wignyosukarto, Dip.HE yakin mestinya ada niat 
baik ketika seseorang memutuskan masuk ke 
dalam Korps PNS.

Pada proses berikutnya, masing-masing CPNS 
akan menjalani masa percobaan dalam fase CPNS 
nya. Dalam istilah kepegawaian disebut masa 
magang selama satu tahun. Selama masa itu akan 
dinilai semangat dan komitmennya. Wakil Rektor 
Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset optimis 
para CPNS baru akan bertambah semangatnya. 
Sebab dalam setiap agama sudah diajarkan 
tentang bagaimana seseorang harus berbuat 
baik dalam kehidupan di dunia ini. “Jadi kita 
dalam agama tidak hanya beribadah kepada 
Tuhan kita, tetapi juga untuk sesama” ungkap 
beliau. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya 
Manusia dan Aset kemudian mengingatkan soal 
terminologi Ihsan. Artinya seorang yang selalu 
ingin berbuat baik. Hal tersebut relevan dengan 
prinsip para CPNS yang seyogyanya selalu ingin 
berbuat baik dan ikhlas dalam melakukan 
sesuatu.

“Hal tersebut penting karena tahun depan adalah 
tahun SDM buat UGM. Sehingga kami ingin 
membuat budaya yang baik dan meningkatkan 
hal-hal yang baik. Satker kita sudah menjadi 
PTNbh. Target kita sudah dipasang tinggi untuk 
mencapai kualitas pendidikan yang baik. Caranya 
adalah dengan melakukan pelayanan yang baik,” 
ujar Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia 
dan Aset dalam sambutannya.

Kembali kepada konsep Ihsan dan Ikhlas, Wakil 
Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset 
mengingatkan agar para pegawai dapat berbuat 
baik setulus mungkin.“Sebab tolong-menolong 
dalam perbuatan baik adalah ibadah. Sehingga 
bukan hanya merasa diawasi sesama manusia, 
tetapi Tuhan juga ikut mengawasi”.

“Kami harap, Bapak Ibu sekalian bisa hadir di 
kantor dengan berbuat baik dan ikhlas. Mulailah 
dari yang sederhana tetapi perfect, daripada 
melakukan hal yang besar sekali tetapi tidak 
optimal. Mulai dari hal yang sederhana, kecil 
tetapi selesai, itu akan menjadi hal yang optimal. 
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Dan yang penting niatnya selalu berkelanjutan 
dan konsisten, atau istilahnya Istiqomah,” jelas 
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan 
Aset dalam pidatonya.

Oleh karena itu,Wakil Rektor Bidang Sumber Daya 
Manusia dan Aset berharap para penerima SK 
dapat bersyukur. Cara mensyukurinya dengan 
cara selalu berbuat baik, ikhlas, konsisten, dan 
sedapat mungkin selalu bersungguh-sungguh 
untuk mencapai target-target dalam kerja. Hal 
tersebut penting karena dari 5000 tenaga 
kependidikan di UGM, tidak mungkin diawasi 
satu-per satu. Karena itu pengawas sejatinya 
adalah Tuhan. Bahwa bekerja itu adalah sebuah 
amal. Baik atau tidaknya para pegawai sekalian 
akan tere�eksi dari kerja.

“Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu 
sekalian. Dan niatkan untuk berbuat baik, karena 
berbuat baik ini adalah nikmat yang harus 
disyukuri,” kata Wakil Rektor Bidang Sumber Daya 
Manusia dan Aset menutup sambutannya.

Pada acara penyerahan SK CPNS ini,Direktur 
Sumber Daya Manusia, Dr Ratminto juga turut 
menyampaikan sambutannya.“Pertama-tama 
saya ucapkan selamat. Setelah menunggu sekian 
lama, ada yang menunggu sampai puluhan 
tahun saya k ira ini  momen yang sangat 
m e n y e n a n g k a n ,  m e m b a h a g i a k a n  d a n 
membanggakan juga. 'Harga' Bapak Ibu ini di 
depan istri, di depan suami, di depan mertua 
sudah lebih tinggi. 

Jadi betul sekali tadi Pak Warek mengatakan 
bahwa itu harus disyukuri.  Yang penting 
kemudian apa bukti syukur itu? Kenapa harus 
bersyukur? Karena sudah banyak sekali dikatakan 
k a l a u  k i t a  m e n e r i m a  s e s u a t u  y a n g 
menyenangkan dan kita mensyukurinya, maka 
InsyaAllah itu akan mendatangkan kenikmatan 
yang jauh lebih banyak lagi,” kata Dr. Ratminto 
mengawali sambutannya.

Kemudian Dr. Ratminto bertanya secara retoris 
kepada para penerima SK tentang apa wujud dari 
syukur? Jawabannya yaitu bekerja secara 
amanah. Tidak usah yang muluk-muluk, tetapi 
mulai dari hal yang sangat sederhana. Bagaimana 
seorang pegawai rutin melakukan absen atau 
�nger print dengan benar. Kemudian Pak 
Ratminto memperingatkan “Pohon itu semakin 
tinggi, anginnya semakin kencang. Artinya apa? 
Para penerima SK CPNS saatini'harganya' sudah 
naik, dan itu kenikmatan di satu sisi, tetapi juga 
semakin tinggi tantangannya. Anginnya semakin 
besar, kalau jatuh semakin sakit. Sebab ketika 
seorang pegawai masih honorer, paling banter 
ditegur pimpinannya. Tetapi kelak jika sudah 
semak in t inggi  jabatan dan melakuk an 
pelanggaran maka akan menerima sanksi dari 
negara” tandas Dr.Ratminto. Hal tersebut 
diingatkan Direktur SDM ini agar para pegawai 
bisa menjaga diri sehingga dapat bekerja benar-
benar secara profesional.



“Tugas saya dan teman-teman di SDM adalah untuk 
membantu Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada sesuatu 
yang ingin dikonsultasikan, ingin ditanyakan jangan 
ragu. Silahkan kontak kami, kalau secara elektronik 
kita sudah punya SIAP (Sistem Informasi dan Aspirasi 
Publik). Itu juga sebagai media komunikasi, ada SIAP, 
ada InEMS. Saya di kantor saya di SDM itu selama 
lampu masih nyala, silakan ketemu saya. Jadi 
monggo kami siap membantu sepenuhnya dan 
jangan ragu dengan kami. Tetapi juga saya mohon 
prosedur dan etika digunakan. Jangan ada sms 
masuk tanpa nama 'Mohon informasi tentang …' 
ketika saya jawab 'Nyuwun sewu kaleh sinten 
nggih?' dijawab 'Belum bisa matur tentang nama …'. 
Kadang-kadang ada yang bikin surat kaleng. 
Pokoknya nggak usah gitu, perlu ada yang dibantu, 
kami siap membantu,” tegas Dr. Ratminto menutup 
sambutannya.

Acara selanjutnya diakhiri dengan pengarahan 
pemberkasan SK CPNS yang disampaikan oleh 
Bambang Dwi Suko Widodo, S.Mn. selaku Kepala 
Bagian Kepegawaian UGM.
Bambang Dwi Suko Widodo, S.Mn mengingatkan 
untuk meneliti kembali SK CPNS yang telah diterima 
dan menjelaskan tentang berkas-berkas yang harus 
dilengkapi kembali. Selain itu dijelaskan tentang 
sistem penggajian pasca diterimanya SK CPNS. 
Terakhir beliau berpesan agar penerima SK tetap 
rendah hati dan tidak terlalu vulgar dalam 
mengekspresikan kegembiraannya karena belum 
semua rekan kerja yang SK CPNS nya turun dan tidak 
semua rekan kerja lolos dalam tes.

 “Masih ada 282 SK yang belum keluar dari sebanyak 
435 yang diusulkan UGM. Diharapkan Bapak/Ibu 
jangan terlalu vulgar menceritakan atau bergembira 
yang berlebihan kepada rekan kerja yang SK nya 
belum turun, harus tetap menghormati dan 
menghargai karena semua  tengah diproses di 
Pu s at ,” u n g k a p  Pa k  B a m b a n g  m e n g a k h i r i 
penjelasannya. (SDM UGM/Rima)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 14 Juli 
2015]
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ari ini (7/10), Wakil Rektor Bidang Sumber HDaya Manusia dan Aset UGM, Prof. Dr. Ir. 
Budi  Santoso menyerahk an Surat 

Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
kepada 93 orang. Penerima SK terdiri dari 92 
orang untuk formasi umum dan 1 orang dari 
Honorer K2 Fakultas Kedokteran. Selanjutnya 
menurut Kepala Subdirektorat Pengadaan dan 
Remunerasi SDM UGM, Bambang Dwi Suka 
Widada, S.Mn, dari 92 CPNS formasi umum 61 
orang diangkat sebagai CPNS Dosen dan 31 
orang diangkat sebagai CPNS tenaga medis 
Rumah Sakit UGM.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan 
Aset UGM, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso didampingi 
Direktur Sumber Daya Manusia, Dr. Ratminto, 
M.Pol.Admin menyerahkan Surat Keputusan 
Calon Pegawai Negeri Sipil.

Dalam laporannya, Bambang Dwi Suka Widada, 
S.Mn memaparkan bahwa dari 61 dosen yang 
diangkat paling banyak dari Rumah Sakit UGM 
sebanyak 12 orang, diikuti Fakultas Hukum, 
Fakultas Teknologi Pertanian dan Sekolah Vokasi 
masing-masing 7 orang, Fakultas Ilmu Budaya 6 
orang, Fakultas MIPA 5 orang. 

Selanjutnya Fakultas Geogra� 4 orang, Fakultas 
Biologi dan Fakultas Teknik masing-masing 3 
orang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas 
Kedokteran dan Fakultas Kehutanan masing-
masing 2 orang serta Fakultas Kedokteran Hewan 
1 orang.

93 CPNS 
terima SK
7 Oktober 2015
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“Dengan demikian masih ada 67 SK CPNS peserta 
umum dan 281 SK CPNS dari K2 yang belum 
terbit,” Bambang Dwi Suka Widada, S.Mn 
menambahkan.

Dalam sambutannya Wakil Rektor Bidang Sumber 
Daya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso 
Wignyosukarto, Dip.HE menyampaikan harapan 
khususnya bagi para dosen yang telah menerima 
SK CPNS bisa segera mencapai target-target 
kinerja yang telah ditetapkan UGM sebagai 
PTNbh.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan 
Aset menyampaikan sambutan

“UGM sebagai Perguruan Tinggi berbadan 
hukum memiliki target kinerja yang harus segera 
d icapai  d iantaranya publ ik as i  d i  jur nal 
internasional yang terindeks. Bapak Ibu sebagai 
dosen muda diharapkan memiliki semangat lebih 
tinggi untuk meningkatkan produktivitas UGM 
dalam menghasilkan publikasi” tegas Prof. Budi.
Lebih lanjut Prof. Budi juga berpesan agar para 
dosen bisa ikut menyukseskan komitmen 
universitas dalam mendorong hilirisasi riset.

“Dosen muda mesti  bersemangat untuk 
m e n g i b a r k a n  b e n d e r a  U G M  d i  k a n c a h 
internasional. Sebagaimana pesan 'Menjulang 
Tinggi, Mengakar Kuat' kita sebagai universitas 
kerakyatan, mesti berkontribusi bagi masyarakat 
dan juga menjulang tinggi mengibarkan bendera 
UGM” tambah Prof. Budi.
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S e l a n j u t ny a ,  Pr o f.  D r.  I r.  B u d i  S a n t o s o 
Wignyosukarto, Dip. HE mengingatkan kepada 
para penerima SK CPNS agar siap masuk dalam 
korps baru PNS.

“Selamat datang sebagai PNS, yang harus diingat, 
di hadapan negara Anda sudah berbeda, ada 
aturan yang harus diikuti. Semoga sukses 
bersama kita semua” pungkas Prof. Budi.

Pada acara penyerahan SK CPNS ini, Direktur 
Sumber Daya Manusia, Dr Ratminto juga 
menyampaikan pengarahan. “Pagi ini adalah 
m o m e n  y a n g  p e n t i n g ,  m o m e n  y a n g 
membahagiakan bagi Bapak Ibu. Saya ucapkan 
s e l a m a t ” k a t a  D r.  R a t m i n t o  m e n g aw a l i 
p e n g a r a h a n .  S e l a n j u t ny a  D r.  R a t m i n t o 
menyampaikan bahwa CPNS harus mempunyai 
prestasi internasional.

“Bapak Ibu ini berprestasi tingkat nasional sudah 
seharusnya karena Bapak Ibu adalah warga UGM, 
universitas bereputasi. Bagaimana Bapak Ibu 
berprestasi di tingkat internasional itu yang harus 
diperjuangkan” ungkap Dr. Ratminto.
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“Terakhir tugas saya dan teman-teman di SDM 
adalah untuk membantu Bapak Ibu semua. Jadi 
kalau ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, 
ingin ditanyakan jangan ragu” tegas Dr. Ratminto 
menutup sambutannya.

Acara selanjutnya diakhiri dengan pengarahan 
pengisian data yang disampaikan oleh Drs. Sri 
Murtono selaku Kepala Seksi Mutasi Tenaga 
Kependidikan dan Aries Tati, SIP, selaku Kepala 
Seksi Mutasi Tenaga Akademik. (SDM UGM/Evi; 
foto: Devi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 7 
Oktober 2015]

Lebih lanjut Dr. Ratminto menyampaikan tiga hal 
utama yang harus dilaksanakan CPNS yaitu taat 
aturan, disiplin, dan menjunjung citra UGM.

“Bapak Ibu sebagai PNS berarti masuk dalam 
suatu sistem, ada yang menyenangkan ada yang 
tidak. Mau tidak mau, suka tidak suka harus ikut 
aturan. Bapak Ibu juga harus disiplin, ada aturan 
jam kerja yang harus dipenuhi sebagai pegawai 
termasuk dosen. Yang juga penting adalah 
menjaga nama baik UGM. Bapak Ibu perlu 
menjaga etika pergaulan dalam media sosial 
khususnya terkait pekerjaan dan lembaga” pesan 
Dr. Ratminto.
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n i ve r s i t a s  G a d j a h  M a d a  k e m b a l i Umelaksanakan penyerahan SK CPNS 
kepada 157 CPNS UGM yang terdiri dari 

140 SK untuk K2 dan 17 SK dari pelamar umum. 
Penyerahan SK CPNS ini disampaikan oleh Wakil 
Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, 
Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyokukarto, Dip, HE di 
Ruang Balai Senat UGM pada hari Jum'at, 30 
Oktober 2015.

Penyerahan 140 SK CPNS bagi peserta K2 
merupakan penyerahan tahap kelima, sehingga 
total SK CPNS Kategori 2 yang sudah diterima 
UGM sebanyak 294.  Dengan demikian 141 
honorer K2 lainnya masih harus menanti 
terbitnya SK. Sedangkan pada kategori pelamar 
umum UGM telah menerima 109 SK CPNS umum, 
sehingga masih 51 SK pelamar umum belum 
terbit.

Dari 140 SK K2 yang diserahkan, 8 SK diberikan 
kepada Dosen dan 132 SK untuk Tenaga 
Kependidikan. Kedelapan Dosen penerima SK 
berasal dari Fakultas Kedokteran Umum (5 orang), 
Fakultas Pertanian (1 orang), Sekolah Vokasi (2 
orang). Sedangkan 132 Tenaga Kependidikan 
penerima SK berasal dari Fakultas Ekonomika dan 
Bisnis (40 orang), Fakultas Kedokteran Umum (38 
orang), Direktorat Keuangan (10 orang), Fakultas 
Teknik (7 orang), Badan Percetakan dan Penerbit 
Gama Press (6 orang), LPPT (Pusat Studi) 5 orang, 
Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (4 orang), 
Fakultas Farmasi dan Fakultas Pertanian (masing-
masing 3 orang), Fakultas Hukum, Isipol, Sekolah 
Pascasarjana dan Sekolah Vokasi (masing-masing 
2 orang), Fakultas Kehutanan, Fakultas MIPA, 
Direktorat Akademik, Direktorat Kemahasiswaan, 
Direktorat SDM, Protokoler, GMC (masing-masing 
1 orang).

Selanjutnya 17 SK dari pelamar umum seluruhnya 
merupakan formasi dosen yang terdiri dari 
Fakultas Kedokteran (4 orang),  Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis (5 orang), Fakultas Geogra� 
(3 orang), Fakultas Farmasi (2 orang), Fakultas 
Filsafat, FIB, dan Fakultas Teknik (masing-masing 1 
orang).

157 CPNS UGM 
terima SK
30 Oktober 2015
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Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang 
Sumber Daya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyokukarto, Dip, HE mengatakan 
bahwa dengan diter imanya SK CPNS ini 
diharapkan tidak mengendurkan semangat 
juang dari para pegawai.

Kepada para penerima SK CPNS, Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyokukarto, Dip, HE menyampaikan 
selamat datang dan selamat masuk dalam dunia 
PNS. Dengan demikian, sebagai CPNS harus 
mempelajari berbagai peraturan terkait PNS.

“Misalnya aturan kedisiplinan, jika tidak masuk 
kerja selama 49 hari maka PNS akan terkena 
hukuman disiplin. Kalau pegawai tidak tetap, mau 
keluar besok hanya tinggal bilang Pak besok saya 
keluar. Hal tersebut akan menjadi hal yang 
berbeda ketika Bapak Ibu sekalian menjadi PNS. 
Tidak bisa seenaknya saja untuk keluar masuk”.

Selain itu, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyokukarto, 
Dip, HE menyampaikan UGM sekarang telah 
berubah menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum). Dengan status otonomi 
tertinggi dalam pengelolaan perguruan tinggi 
negeri, UGM harus berbenah diri dalam berbagai 
hal termasuk pengelolaan insentif kinerja yang 
pendanaannya ditanggung sendiri oleh UGM.

“Di semua perguruan tinggi yang BLU, semua 
tunjangan kinerja diberikan oleh universitas yang 
bersangkutan. Kita mencoba mengikuti itu, kita 
buat level-level dengan insentif kinerja, tetap 
dengan memperhatikan kekuatan pendanaan.”

Paling sederhana hal ini dilakukan dengan 
melihat RKAT dari masing-masing unit kerja 
untuk melihat produktivitasnya. Dari hitungan 
tersebut maka akan muncul hasil perhitungan 
RKAT per kapita, yang dapat digunakan untuk 
melihat produktivitas dari setiap unit kerja.

“Saya sering mengatakan bahwa boleh saja 
menambah SDM baru, tetapi diperhatikan juga 
kesejahteraannya. Jangan sampai rekrut pegawai 
tetapi kesejahteraannya kurang. Kita harus 
semakin produktif, kesejahteraan karyawan kita 
diperbaiki. Sehingga kita mendapatkan fasilitasi 
yang semakin baik.” Ujar Prof. Budi.

Di akhir sambutannya, Wakil Rektor Bidang 
Sumber Daya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyokukarto, Dip, HE berharap bahwa 
seluruh civitas akademika di lingkup UGM  
mampu bahu-membahu, dan berkomitmen 
untuk menyukseskan cita-cita yang sedang 
dijalankan oleh UGM dan memberikan kontribusi 
terhadap pembangunan masyarakat.

“Ini rumah kita, tempat kita bekerja dan mencari 
nafkah. Semoga dengan diterimanya SK CPNS ini 
tidak menyurutkan langkah Bapak Ibu semua 
untuk bekerja lebih baik ,  bersama-sama 
m e m b a n g u n  U n i ve r s i t a s  G a d j a h  M a d a . 
Universitas Gadjah Mada tempat kita bekerja, ini 
rumah kita.” Pesan Prof Budi saat mengakhiri 
sambutannya.

Selanjutnya disampaikan pengarahan dari 
Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia UGM, 
D r .  R a t m i n t o ,  M . P o l . A d m i n .  D a l a m 
pengarahannya, Direktur Direktorat Sumber Daya 
Manusia UGM berpesan agar tujuan bekerja 
jangan berhenti pada menjadi PNS, tetapi 
pegawai harus terus berkarya dan meningkatkan 
prestasi dalam mendukung UGM hebat. Beliau 
berpesan agar pegawai harus bekerja dengan 
baik, bekerja cerdas untuk mendukung tujuan 
yang akan dicapai.
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“Bapak Ibu bekerja di UGM, UGM punya visi yang 
ingin dicapai. Jika tahun ini dicanangkan sebagai 
tahun reorientasi akademik, tahun depan 
dicanangkan sebagai tahun SDM. Setelah tahun 
ini dirumuskan orientasi keilmuan, struktur 
organisasi dan penataan dalam departemen-
departemen, maka tahun depan akan dibenahi 
sumberdaya manusia (SDM) nya.” kata Direktur 
Direktorat Sumber Daya Manusia UGM, Dr. 
Ratminto, M.Pol.Admin dalam sambutannya.

Tahun SDM artinya SDM akan diperkuat dengan 
b e r b a g a i  u p a y a  u n t u k  m e n i n g k a t k a n 
kompetensi. Mekanismenya  melalui berbagai 
reward, kesempatan untuk mengikuti seminar-
seminar ke luar negeri, hingga program magang 
dalam skala internasional.

Direktur SDM kembali berujar “Akan banyak sekali 
reward, insentif dan fasilitas yang diberikan 
meskipun tidak selalu dalam bentuk Tukin 
(tunjangan kinerja-red)”. Akan tetapi, Direktur 
SDM juga mengingatkan bahwa dengan adanya 
re w a rd  y a n g  d i t a m b a h ,  t u n t u t a n  y a n g 
mengikutinya juga semakin tinggi. Diantaranya 
tuntutan terhadap peningkatan prestasi dan 
kinerja dalam mencapai tujuan besar Universitas 
Gadjah Mada.

Di akhir sambutannya, Direktur Direktorat 
Sumber Daya Manusia UGM berharap seluruh 
pegawai dapat mewujudkan rasa syukur dengan 
meningkatkan kinerjanya, bekerja lebih keras 
lagi, lebih cerdas lagi.

“Kalau kita bersyukur, maka nikmat kita akan 
ditambah. Salah satu wujud syukur adalah 
dengan bekerja lebih keras lagi, lebih cerdas lagi. 
Ke depan akan semakin banyak program-
program peningkatan kapasitas, akan ada reward 
dan punisment.” (Dit.SDM/Rima)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 4 
November 2015]
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n i ve r s i t a s  G a d j a h  M a d a  k e m b a l i Umelaksanakan penyerahan SK CPNS 
kepada 147 CPNS UGM yang terdiri dari 

100 SK bagi pegawai honorer K2 dan 47 SK dari 
pelamar umum. Penyerahan SK CPNS ini 
disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber 
Daya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso 
Wignyokukarto, Dip, HE di Balai Senat UGM pada 
hari Rabu, 2 Desember 2015. 

Penyerahan 100 SK CPNS bagi peserta K2 
merupakan penyerahan tahap keenam, sehingga 
total SK CPNS Kategori 2 yang sudah diterima 
UGM sebanyak 394 dan SK CPNS umum sebanyak 
156.

Dari 100 SK K2 yang diserahkan, 4 SK diberikan 
kepada Dosen dan 96 SK untuk Tenaga 
Kependidikan. 

Dosen penerima SK berasal dari Fakultas 
Kedokteran Umum (3 orang) dan Sekolah Vokasi 
(1 orang). Sedangkan 96 Tenaga Kependidikan 
penerima SK berasal dari Fakultas Kedokteram (28 
orang), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (20 orang), 
Fakultas Pertanian (10 orang), Fakultas Teknik (8 
orang), Fakultas ISIPOL (7 orang). Direktorat 
Keuangan, GMC, Pusat Studi dan Sekolah Vokasi 
(masing-masing 4 orang), Badan Penerbit dan 
Percetakan Gama Press (3 orang) dan Fakultas 
Farmasi, Fakultas MIPA, Kantor Hukum dan 
Organisasi serta Direktorat SDM (masing-masing 
1 orang).

Selanjutnya 47 SK dari pelamar umum seluruhnya 
merupakan formasi dosen yang terdiri dari 
Fakultas Kedokteran (10 orang), Fakultas ISIPOL 
dan Fakultas Kedokteran Gigi (masing-masing 8 
orang), Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik 
(masing-masing 5 orang), Fakultas MIPA dan 
Fakultas Psikologi (masing-masing 3 orang), 
Rumah Sakit UGM (2 orang), dan Fakultas Ilmu 
Budaya, Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas 
Peternakan (masing-masing 1 orang).

UGM Terima 147 
SK CPNS
2 Desember 2015
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Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang 
Sumber Daya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyokukarto, Dip, HE mengatakan 
bahwa dengan diter imanya SK CPNS ini 
diharapkan tidak mengendurkan semangat 
juang dari para pegawai.

Kepada para penerima SK CPNS, Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyokukarto, Dip, HE menyampaikan 
selamat datang dan selamat masuk dalam dunia 
PNS. Dengan demikian, sebagai CPNS harus 
pegawai tidak lagi menjadi milik unit kerja yang 
sebelumnya ditempati, akan tetapi menjadi milik 
negara sehingga harus bersedia ditempatkan 
d i m a n a  s a j a .  S e l a i n  i t u  p e g aw a i  h a r u s 
mempelajari berbagai peraturan terkait PNS, 
salah satunya yang terdapat dalam PP 53 Tahun 
2010.

“Beberapa hal yang perlu diperhatikan, pegawai 
harus membaca PP 53 Tahun 2010 untuk paham 
b e t u l  h a l - h a l  a p a  y a n g  d i l a r a n g  d a n 
diperbolehkan. Misalnya, kalau PNS mau bercerai 
harus izin Rektor.”

Selain itu, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyokukarto, 
Dip, HE menyampaikan harapan agar pegawai 
dapat bekerja lebih produktif. Terlebih UGM 
sekarang telah berubah menjadi PTN BH 
(Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). Dengan 
status otonomi tertinggi dalam pengelolaan 
perguruan tinggi negeri, UGM harus terus 
menerus berbenah dir i .  Selain i tu UGM 
merupakan perguruan tinggi yang paling banyak 
jumlah pegawai negeri sipilnya.

“Kita perguruan tinggi yang paling besar jumlah 
PNS nya. Ini menjadi permasalahan kalau tingkat 
produktivitasnya kalah dengan universitas lain 
y a n g  j u m l a h  P N S ny a  l e b i h  s e d i k i t .  I t u 
tanggungjawab kita terhadap negara. 

Untuk melihat produktivitas paling sederhana hal 
ini dilakukan dengan melihat RKAT dari masing-
masing unit kerja untuk melihat produktivitasnya. 
Dari hitungan tersebut maka akan muncul hasil 
perhitungan RKAT per kapita, yang dapat 
digunakan untuk melihat produktivitas dari 
setiap unit kerja.”

Di akhir sambutannya, Wakil Rektor Bidang 
Sumber Daya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyokukarto, Dip, HE berharap bahwa 
seluruh civitas akademika di lingkup UGM  
mampu bahu-membahu, dan berkomitmen 
untuk menyukseskan cita-cita yang sedang 
dijalankan oleh UGM dan memberikan kontribusi 
terhadap pembangunan masyarakat.

“Ini rumah kita, tempat kita bekerja dan mencari 
n a f k a h .  H a r a p a n n y a ,  s e m o g a  d e n g a n 
diterimanya SK CPNS ini tidak menyurutkan 
langkah Bapak Ibu semua untuk bekerja lebih 
baik ,  beker ja  lebih produkt i f  dan t idak 
menyurutkan kinerja. Kita bersama-sama 
m e m b a n g u n  U n i ve r s i t a s  G a d j a h  M a d a . 
Universitas Gadjah Mada tempat kita bekerja, ini 
rumah kita” pesan Prof Budi saat mengakhiri 
sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari 
Sekretaris Direktorat Sumber Daya Manusia, Dra. 
Emmy Indjatmiati ,  M.Si serta penjelasan 
pemberkasan oleh tim Direktorat Sumber Daya 
Manusia. (Dit SDM/Rima)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 3 
Desember 2015]
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enutup tahun 2015, Universitas Gadjah MMada kembali melaksanakan penyerahan 
SK CPNS kepada 36 CPNS UGM yang terdiri 

dari 3 SK CPNS bagi dosen dan 36 SK CPNS bagi 
Tenaga Kependidikan. Penyerahan SK CPNS ini 
disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya 
Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir.  Budi Santoso 
Wignyosukarto, Dip, HE di Ruang Multimedia Gedung 
Rektorat pada hari Kamis, 31 Desember 2015.

Penyerahan 36 SK CPNS bagi peserta K2 ini 
merupakan penyerahan tahap ke tujuh, sehingga 
total SK CPNS Kategori 2 yang sudah diterima UGM 
sebanyak 430 SK. Dari 36 SK untuk K2 yang 
diserahkan, 3 SK diberikan kepada Dosen dan 33 SK 
untuk Tenaga Kependidikan.

Ketiga Dosen penerima SK seluruhnya berasal dari 
Sekolah Vokasi. Sedangkan 33 Tenaga Kependidikan 
penerima SK berasal dari Fakultas Ekonomika dan 
Bisnis (15 orang), Fakultas Kedokteran (8 orang), 
Sekolah Vokasi (1 orang), Fakultas ISIPOL, Badan 
Penerbit dan Publikasi (Gama Press), Pusat Studi 
Kependudukan dan Kebijakan (masing-masing 2 
orang).

36 CPNS UGM 
terima SK 

pada 
Penghujung 

2015
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Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang 
Sumber Daya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyosukarto, Dip, HE mengatakan 
bahwa dengan diter imanya SK CPNS ini 
diharapkan tidak mengendurkan semangat 
juang dari para pegawai.

Kepada para penerima SK CPNS, Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyosukarto, Dip, HE menyampaikan 
selamat datang dan selamat masuk dalam dunia 
PNS. Prof. Budi menyampaikan pesan kepada 
para penerima SK untuk dapat menjaga nama 
baik UGM dan terus meningkatkan produktivitas. 
Selain itu, UGM sekarang telah berubah menjadi 
PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). 
Dengan status otonomi ter tinggi dalam 
p e n g e l o l a a n  p e r g u r u a n  t i n g g i  n e g e r i , 
diharapkan produktivitas pegawai semakin 
tinggi.

“Tugas sebagai PNS, menuntut tanggung jawab 
yang besar. Sebagai pegawai negara, para PNS 
h a r u s  b e k e r j a  d e n g a n  m a k s i m a l  u n t u k 
kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk 
kepentingan pribadi.  Selain itu UGM sebagai 
Perguruan Tinggi  Negeri  Badan Hukum, 
d i h a r a p k a n  p r o d u k t i v i t a s n y a  s e m a k i n 
meningkat. Jika produktivitasnya semakin 
meningkat, diharapkan kita akan mendapatkan 
insentif yang lebih baik dari keringat kita sendiri. 
Oleh karena itu kami mohon kesediaan oleh 
Bapak Ibu sekalian walaupun Bapak Ibu sekalian 
telah menjadi PNS yang pada zona aman sampai 
dengan pensiun, kita semakin meningkaat 
produktivitas dan kinerjanya.

Kami ingin meminta bantuan kepada Bapak Ibu 
sekalian untuk menyatakan bahwa walaupun kita 
ini PNS, kita mempunyai kinerja yang baik seperti 
yang kita inginkan. Menepis anggapan bahwa 
PNS itu tidak produktif, absen jam delapan pagi 
dan keluar jam empat sore.” pesan Prof. Budi 
dalam sambutannya.
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Berbagai upaya peningkatan kapasitas dan 
kemampuan sumber daya manusia terus 
dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Salah 
satunya ditargetkan setiap empat tahun sekali 
akan dilakukan penyegaran bagi pegawai untuk 
meningkatkan kemampuan kerja. Selain itu 
dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan 
sistem dan teknologi informasi. IT minded harus 
mulai dilekatkan. Terlebih saat ini sedang 
dibangun sistem yang mengintegrasikan antara 
SDM, Keuangan dan Akademik. Penggunaan 
s i s t e m  i n fo r m a s i  i n i  d i h a r a p k a n  d a p a t 
meningkatkan produktivitas dan kinerja.

Di akhir sambutannya, Wakil Rektor Bidang 
Sumber Daya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Budi 
Santoso Wignyokukarto, Dip, HE berharap bahwa 
seluruh civitas akademika di lingkup UGM  
mampu bahu-membahu, dan bekerja keras untuk 
menyukseskan cita-cita yang sedang dijalankan 
oleh UGM dan memberikan kontribusi terhadap 
pembangunan masyarakat.

Selanjutnya disampaikan pengarahan dari 
Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia UGM, 
D r .  R a t m i n t o ,  M . P o l . A d m i n .  D a l a m 
pengarahannya, Direktur Direktorat Sumber Daya 
Manusia UGM berpesan agar tujuan bekerja 
jangan berhenti pada menjadi PNS, tetapi 
pegawai harus terus berkarya dan meningkatkan 
prestasi dalam mendukung UGM hebat. Beliau 
berpesan agar pegawai harus bekerja dengan 
baik, bekerja cerdas untuk mendukung tujuan 
yang akan dicapai.

Dalam pengarahannya Dr. Ratminto mengatakan 
sesuai dengan SK yang diterima saat ini adalah 
CPNS. Untuk C nya dihapus, pegawai harus ikut 
prajabatan dan tes kesehatan. Selain itu, 
penilaian sebagai CPNS itu minimal baik. Jika 
review atas kinerja selama menjadi CPNS ini tidak 
baik ,  maka dipersilahkan untuk mencari 
kesempatan kerja di tempat lain.

Terdapat tiga syarat yang harus dilalui dari CPNS 
menuju PNS, yaitu sehat, mengikuti prajab, serta 
kinerja dan integrasi baik. Ditunjukkan dengan 
perilaku dan disiplin. Disiplin ini sampai sekarang 
sistemnya masih menggunakan presensi. Oleh 
karena itu Dr. Ratminto mengajak untuk bersama-
sama menjaga kedisiplinan dalam presensi.

“Kadang-kadang beberapa jabatan tertentu itu 
merasa bukan bagian dari PNS. Padahal jika 
dibaca SKnya itu PNS diawali dengan CPNS juga. 
Sehingga hukuman disiplin PNS itu juga akan 
dikenakan juga pada CPNS itu. Bukan hanya 
dosen tetapi juga jabatan fungsional tertentu 
lainnya seperti peneliti, arsiparis dan lainnya. Dan 
jika Bapak Ibu membaca PP 53 tentang Disiplin 
P N S ,  t e r k a i t  d e n g a n  j a m  k e r j a  d a p a t 
diakumulasikan. Jika akumulasikan dan genap 
sekian hari, itu dapat diklasi�kasikan sebagai 
pelanggaran kedisiplinan. Bisa dikeluarkan hanya 
karena banyak meninggalkan instansi atau bolos. 
Oleh karena itu marilah sama-sama kita jaga, 
karena aturan telah mengatakan seperti itu” ujar 
Dr. Ratminto.

Selain itu dari segi etika kita diajarkan untuk 
memberikan hak orang lain sesuai dengan hak 
masing-masing, termasuk hak instansi. CPNS 
memiliki kewajiban bekerja di kantor 37,5 jam per 
minggu.

“Sehingga Bapak Ibu menerima gaji setiap bulan 
karena bekerja selama 37,5 jam per minggu. 
Kalau kurang dari sisi norma dan agama, berarti 
Bapak/Ibu mengambil hak pemerintah. Korupsi 
sebenarnya, meskipun hanya “korupsi waktu” 
tambah beliau.

Selain itu Dr. Ratminto juga mengingatkan agar 
pegawai bangga sebagai pegawai UGM karena 
UGM adalah salah satu universitas terbaik.  Hasil 
dari rapat pimpinan menyatakan bahwa ke depan 
UGM akan dikembangkan semakin baik. UGM 
siap bersaing di kancah global.
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Terlebih lagi tahun 2016 telah dicanangkan sebagai 
tahun pengembangan SDM UGM. Tahun SDM artinya 
SDM akan diperkuat dengan berbagai upaya untuk 
meningkatkan kompetensi lebih baik dan lebih maju. 
UGM telah merancang skema insentif, tidak hanya 
�nansial tetapi juga non �nansial seperti kesempatan 
untuk mengikuti seminar-seminar ke luar negeri, 
hingga program magang dalam skala internasional. 
Tidak hanya untuk dosen, akan tetapi juga bagi Tenaga 
Kependidikan. Semua berhak asalkan memenuhi 
syarat, misalnya kemampuan bahasa inggris. SDM 
memfasilitasi salah satunya melalui ruang Learning and 
Development Center, sebagai ruang belajar dan 
pengembangan bagi pegawai UGM. Learning and 
Development center dilengkapi dengan  laboratorium 
bahasa, dan juga ruang audio. Penyelenggaraan diklat 
regular juga difasilitasi melalui Direktorat SDM. Semua 
ini dilakukan untuk kepentingan pengembangan 
pegawai UGM. UGM juga bekerjasama dengan LPDP, 
untuk menyediakan kuota beasiswa bagi dosen dan 
Tenaga Kependidikan.

Di akhir sambutannya, Direktur Direktorat Sumber Daya 
Manusia UGM berharap seluruh pegawai dapat 
mewujudkan rasa syukur dengan meningkatkan 
kinerjanya, bekerja lebih keras lagi, lebih cerdas lagi dan 
meningkatkan kedisiplinan.

“InsyaAllah Bapak Ibu bekerja di UGM itu prospektif dan 
bagus. Kemudian mari kita bersama-sama bersyukur, 
tingkatkan lagi kinerja kita, dedikasi kita, disiplin, 
Disiplin itu pertama terkait dengan waktu, kedua 
penggunaan kartu identitas pegawai yang ke depan 
akan difungsikan multifungsi.”

Selain itu Dr. Ratminto berpesan agar pegawai berhati-
hati dalam menjaga amanah, khususnya rahasia 
jabatan. Bukan hanya melalui perkataan, postingan, 
akan tetapi juga status di media sosial. Jika terdapat 
permasalahan, aspirasi atau menyampaikan masukan, 
pegawai dapat langsung konsultasi ke kantor 
Direktorat SDM, atau menyampaikan melalui SIAP 
(Sistem Informasi Aspirasi Publik) UGM. (Dit.SDM/Rima)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 6 Januari 
2016]
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ogyakar ta – Presiden Joko Widodo Y(Jokowi) telah meluncurkan program 
pembangunan satu juta rumah pada akhir 

April 2015. Tujuannya agar semakin banyak rakyat 
Indonesia yang memiliki rumah. Berdasar data 
Badan Pusat Statist ik ,  pada 2010 angk a 
kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan 
tempat tinggal (backlog) di Tanah Air sudah 
mencapai 13,65 juta rumah. Kebutuhan akan 
perumahan ini terus bertambah setiap tahunnya.

Dalam rangka mendukung visi pemerintah untuk 
menghadirkan program sejuta rumah pada 2015, 
Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas 
Gadjah Mada bekerjasama dengan Bank 
T a b u n g a n  N e g a r a  ( B T N )  S y a r i a h 
menyelenggarakan sosialisasi dan expo 1 Juta 
Rumah untuk Sahabat bagi warga Universitas 
Gadjah Mada di Grha Sabha Pramana UGM 
selama satu hari  pada Kamis, 4 Juni 2015. Acara 
dibuka oleh Direktur Sumber Daya Manusia UGM, 
Dr.  R atminto,  M.Pol .Admin,  d i lanjutk an 
penjelasan dari Branch Manager BTN Syariah 
Yogyakarta, Bapak Setyadi. Dr. Ratminto, 
M.Pol.Admin, menyampaikan bahwa rumah 
merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. 

Acara ini diselenggarakan untuk membantu 
warga UGM yang belum memiliki rumah untuk 
dapat  segera  mewujudk an rumah yang 
diidamkan.

“Kami sangat mendukung program sejuta rumah 
yang dicanangkan pemerintah. Kebijakan 
tersebut diharapkan dapat mempercepat 
penyelesaian masalah backlog perumahan 
nasional,” ucap Bapak Setyadi. Ada banyak 
keunggulan yang ditawarkan dari program satu 
juta rumah tersebut. Pertama, uang muka (down 
payment/DP) yang sangat rendah yaitu sebesar 1 
persen dari total harga. Besaran uang muka ini 
lebih rendah dari rumah komersial atau non-
subsidi yang mencapai sekitar 20-30 persen. 
Tidak hanya itu, dalam program 1 juta rumah ini, 
bunga kredit juga hanya 5 persen. Sementara 
mengenai jangka waktu kreditnya, Bapak Setyadi 
mengungkapkan kredit bisa dilakukan dengan 
jangka waktu maksimal 20 tahun. “Cicilan 
perbulan k ira-k ira bisa Rp 600 r ibu-700 
ribu,angsuran �at sampai lunas.” ungkap Branch 
Manager BTN Syariah Yogyakarta ini.

1 Juta
Rumah untuk

Sahabat
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Program 1 Juta Rumah Rakyat ini ditujukan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 
Ketentuan untuk mendapatkannya, khusus 
rumah tapak, masyarakat harus memiliki gaji 
pokok maksimal Rp 4 juta per bulan dan belum 
memiliki rumah. Bapak Setyadi menyampaikan 
bahwa masyarakat berhak membeli rumah yang 
masuk dalam program 1 Juta Rumah Rakyat ini, 
termasuk pekerja swasta maupun Pegawai 
Negeri Sipil (PNS). Bapak Setyadi menambahkan 
“Bagi warga UGM yang bukan PNS, seperti 
Pegawai Tetap Non-PNS dan Pegawai Tidak Tetap 
juga memiliki kesempatan yang sama. Syaratnya, 
gaji pokok tidak lebih besar dari Rp 4 juta per 
bulan, minimal telah bekerja  selama 1 tahun dan 
belum memiliki rumah”. Ketentuan lain yang juga 
harus dipenuhi adalah nilai harga jual rumah. 
Menurut Bapak Setyadi, nilai harga jual rumah 
berbeda untuk setiap daerah atau lokasi, untuk 
wilayah Yogyakarta dipatok maksimal 123 juta, 
sedangkan untuk wilayah luar kota maksimal 
berkisar 118 juta.

Animo warga UGM untuk berpartisipasi dalam 
acara ini sangat tinggi. Hal ini terlihat dari cukup 
padatnya ruang yang digunakan untuk sosialisasi 
dan expo. Umi Trisulistyani, Tenaga Kependidikan 
dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM 
mengungkapkan ketertarikannya menghadiri 
acara ini. “Saya tertarik datang karena butuh 
rumah, program yang ditawarkan juga cukup 
menarik, siapa tahu bisa dapat rumah melalui 
program ini”.

Pada acara ini turut berpartisipasi kurang lebih 50 
pengembang dari Yogyakarta, Sleman, Bantul, 
Kulon Progo, Klaten, Purworejo, dan sekitarnya. 
Bagi warga UGM yang memenuhi syarat dan 
melakukan akad pada saat Expo, BTN Syariah juga 
memberikan berbagai macam insentif dan 
doorprize. (SDM UGM/Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 5 Juni 
2015]
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ogyakarta – Program Serti�kasi Dosen dan YMetode Penilaian Angka Kredit Dosen 
yang diterapkan Indonesia rupanya 

menarik perhatian Kementerian Pendidikan 
Timor Leste. Dalam rangka mengembangkan 
sistem serti�kasi dosen sebagai basis promosi 
dan pengembangan karir dosen di Timor Leste, 
Kementerian Pendidikan Timor Leste bekerja 
sama dengan Univers i tas  G adjah M ada 
menyelenggarakan Pelatihan Serti�kasi, Promosi, 
dan Pengembangan K ar i r.  Pelat ihan in i 
menjawab permintaan dari Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan 
Timor Leste agar Universitas Gadjah Mada dapat 
membantu untuk memberikan pelatihan kepada 
20 dosen dari 10 Perguruan Tinggi Timor Leste 
dan 5 delegasi Kementerian Pendidikan Timor 
Leste. Pelatihan diselenggarakan di Hotel Sahid 
Rich mulai 3 Juni 2015 sampai dengan 9 Juni 2015 
mendatang.

UGM dan 
Kementerian 

Pendidikan 
Timor Leste 
Tingkatkan 
Kerjasama
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Pelatihan dibuka oleh Direktur Sumber Daya 
Manusia Universitas Gadjah Mada, Dr. Ratminto, 
M.Pol.Admin. Dalam sambutannya Dr. Ratminto, 
M.Pol.Admin menyampaikan bahwa pelatihan ini 
merupakan salah satu bagian dari implementasi 
p ro gra m  k e r j a s a m a  i n te r n a s i o n a l  y a n g 
dikembangkan Universitas Gadjah Mada. 
Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan 
inspirasi bagi pemerintah Timor Leste dalam 
melak uk an anal i s i s  k iner ja  dosen yang 
dire�eksikan dalam penilaian angka kredit dan 
pembenahan sistem serti�kasi dosen yang akan 
digunakan sebagai dasar pembuatan instrumen 
promosi dan pengembangan karir dosen di Timor 
Leste. Diharapkan pula, melalui pelatihan ini 
kerjasama akademisi Universitas Gadjah Mada 
dengan berbagai Perguruan Tinggi di Timor Leste 
dapat terus ditingkatkan.

Mr.  Mafaldo Lopes Victor,  M.P.A. ,  Kepala 
Departemen Serti�kasi Dosen, Direktorat 
Jenderal  Pendidik an Tinggi  Timor-Leste 
mengungkapkan bahwa Timor Leste sedang 
m e l a k u k a n  c a p a c i t y  b u i l d i n g  u n t u k 
mengembangkan sumber daya manusia. Salah 
satu kebijakan yang diluncurkan adalah program 
serti�kasi dosen sebagai dasar promosi dan 
pengembangan karir dosen. “Terkait dengan 
penilaian kinerja dosen, kami masih terus 
melakukan perbaikan dan penyempurnaan, 
d e n g a n  p e l a t i h a n  i n i  k a m i  b e r h a r a p 
mendapatkan bekal pengetahuan cara-cara 
melakukan penilaian kredit  poin dosen, 
pengelolaan dan model serti�kasi dosen di 
Indonesia” ujar pria yang juga alumni Magister 
Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada ini. 
Sebelumnya Mr. Mafaldo Lopes Victor, M.P.A., 
telah melakukan kunjungan ke Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
untuk menjajagi kemungkinan kerjasama 
penyelenggaraan pelatihan. “Kami memilih UGM 
karena UGM merupakan salah satu universitas 
dengan reputasi sangat baik di Indonesia dan 
berhasil dalam melaksanakan implementasi 
serti�kasi dosen” ungkapnya.
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Materi pelatihan yang diberikan meliputi berbagai tahapan dalam proses serti�kasi 
dosen mulai dari penyiapan usulan sampai dengan pemberian serti�kat dosen, materi 
tentang tunjangan profesi dan kehormatan dosen, Penyusunan Beban Kerja Dosen, 
Penyusunan Laporan Kinerja Dosen serta Penilaian Angka Kredit Dosen. Selain itu 
terdapat pula materi pengembangan karir dosen dan perkenalan berbagai bentuk 
kerjasama yang ada di Universitas Gadjah Mada. Materi pelatihan diberikan oleh pakar-
pakar dari Universitas Gadjah Mada seperti Prof. Dr. Ir. Endang Baliarti, SU., Prof. Dr. Ir. Sri 
Raharjo, M.Sc., Prof. Dr. Ir. Indarto, DEA., Prof. Dr. Kusminarto, Dr. Ratminto, M.Pol.Admin, 
dan Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc. Pada akhir pelatihan juga akan dilakukan 
kunjungan ke unit kerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan studi banding ke dua 
perguruan tinggi lain di Yogyakarta. (SDM UGM/Evi)

[diposting di website sdm.ugm.ac.id pada 4 Juni 2015]
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Raker Direktorat Sumber Daya Manusia Tahun 2015 untuk membahas evaluasi capaian kinerja 2015 dan 
perencanaan program kerja tahun 2016.

Raker Direktorat SDM

Ragam

GamaGo gowes ke Dam Bronggang 
Cangkringan

Dosen UGM menyalurkan 
kemampuan menyanyi dan 

bermain musik

Pimpinan UGM unjuk 
kemampuan bermain 

ketoprak

Dosen dan Tendik UGM unjuk 
kemampuan bermain Kethoprak

GamaGO gowes Bromo 
Merapi (Malang-Jogja)
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