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KATA PENGANTAR 
 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia telah 

ditetapkan dalam bentuk Peraturan Rektor Nomor 046 Tahun 2020 tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sejak 14 Juli 2020. 

Penetapan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk merealisasikan prinsip Good 

University Governance dalam pengelolaan universitas. 

Dalam menerapkan Good University Governance, diperlukan tatakelola universitas 

yang sehat dan akuntabel. Hal ini akan menjadi sarana untuk mempermudah pelaksanaan 

penyelesaian tugas dan fungsi unit organisasi. Sehingga, penyelesaian target capaian 

kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. 

Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan 

di bidang perencanaan dan pengembangan agar selalu berada dalam koridor Statuta dan 

aturan hukum yang berlaku, maka dilakukan kegiatan Evaluasi Implementasi SOTK UPI 

2020 terhadap dosen dan tenaga kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 

Laporan ini diharapkan menjadi dasar bagi pimpinan untuk mengetahui 

implementasi dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia 

di lapangan serta sebagai rekomendasi untuk melakukan peninjauan terhadap Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia yang telah berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang   

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan komponen yang berbentuk unit kerja 

pada sebuah organisasi, dimana di dalamnya meliputi pembagian tugas dan fungsi serta 

koordinasi yang mencerminkan kekhasan. Setiap komponen dalam organisasi harus 

memiliki tanggung jawab terhadap pimpinan dan organisasi, implementasi hak dan 

kewajiban merupakan bentuk dari kejelasan tanggung jawab seluruh komponen 

organisasi. 

Sebuah organisasi membutuhkan kejelasan struktur yang menunjang target capaian 

kinerja agar pelaksanaan koordinasi, penyelesaian tugas, dan fungsi unit organisasi dapat 

berjalan dengan lebih efektif dan efisien.  

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi dasar dalam manajemen untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan oleh organisasi. Pengorganisasian ini berkaitan dengan 

pengelompokan kegiatan, pengaturan orang maupun sumber daya lainnya dan 

mendelegasikannya kepada individu ataupun unit tertentu untuk menjalankannya 

sehingga diperlukan penyusunan struktur organisasi yang memperjelas fungsi-fungsi 

setiap bagian dan sifat hubungan antara bagian-bagian tersebut. Struktur Organisasi yang 

jelas merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi, untuk mencapai sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan.  

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai garis yang bertingkat (hierarki) berisi 

komponen-komponen struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik dapat 

menggambarkan kedudukan, fungsi, hak, dan kewajiban dari masing-masing struktur 

yang ada dalam organisasi secara jelas, sehingga tujuan agar setiap komponen dalam 

organisasi dapat berfungsi secara optimal. 

Implementasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Pendidikan 

Indonesia tahun 2020 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Peraturan Rektor No. 

045 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan 

Indonesia yang sudah dilaksanakan sejak 14 Juli 2020. Pemantauan dan evaluasi 
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pelaksanaan program kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan diperlukan agar 

tetap berada dalam koridor statuta dan aturan hukum yang berlaku.  

Evaluasi Implementasi SOTK UPI terhadap dosen dan tenaga kependidikan di 

lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia adalah suatu upaya pemantauan dan 

evaluasi terhadap SOTK dalam konteks perubahan organisasi. Organisasi menyadari 

bahwa struktur organisasi dibuat sebagai bagian dari cara pandang strategis, 

menggambarkan budaya organisasi, kebijakan, teknologi. Hal ini adalah upaya UPI untuk 

dapat meningkatkan kinerja dan pertumbuhan UPI dalam visi dan misinya. 

 

B. Tujuan Evaluasi 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu 

untuk: 

1. mengetahui hasil dari implementasi SOTK di lapangan; 

2. menemukan tantangan dan hambatan dalam implementasi SOTK UPI 2020; 

3. mengetahui keefektifan unit kerja dalam program penguatan kelembagaan sesuai 

dengan: 

a. tingkat utilitas personil; 

b. sinergi kerja; 

c. conflict of interest; 

d. relevansi jenis jabatan; 

e. penghematan biaya; dan 

f. komunikasi antar unit. 

4. sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan 

implementasi SOTK UPI, sebagai umpan balik dari evaluasi yang dilakukan. 
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BAB II 

METODE 
 

A. Instrumen yang Digunakan 

Instrumen yang digunakan yaitu berupa kuesioner yang menjaring identitas 

responden (posisi, jenis kelamin, status, masa kerja, unit kerja, dan jabatan/tugas 

tambahan), pernyataan tertutup, serta pernyataan terbuka. 

Pada pernyataan tertutup, responden memilih antara “Sangat Tidak Setuju”, “Tidak 

Setuju”, “Setuju”, atau “Sangat Setuju” untuk 23 (dua puluh tiga) pernyataan yang 

dicantumkan dalam instrumen. Pernyataan tertutup terdiri dari: 

1. Dimensi Struktur 

Dimensi Struktur menggambarkan elemen-elemen utama dalam struktur organisasi 

yang meliputi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. 

a. Subdimensi Kompleksitas 

Kompleksitas struktur menggambarkan derajat diferensiasi dalam suatu organisasi, 

baik diferensiasi horizontal, vertikal, maupun spasial. Peningkatan salah satu dari jenis 

diferensiasi ini secara otomatis akan menambah kompleksitas struktur sebuah organisasi. 

(Kusdi, 2011: 168). 

Pernyataan dalam Subdimensi Kompleksitas mencakup: 

1) kesesuaian struktur organisasi dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan UPI 

sebagai PTNBH; 

2) kompleksitas struktur organisasi; 

3) kesesuaian tugas dan fungsi unit organisasi; 

4) ketercapaian tujuan unit organisasi berdasarkan struktur organisasi; 

5) kesesuaian unit organisasi dengan kebutuhan yang diperlukan; dan 

6) kesesuaian jenjang jabatan dalam struktur organisasi dengan kebutuhan. 

b. Subdimensi Formalisasi 

Subdimensi formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana tugas dan fungsi dalam 

organisasi diformalisasikan untuk mengatur unit organisasi. Jika tugas dan fungsi telah 

diformalisasikan, maka unit organisasi sudah memiliki kejelasan tentang apa yang harus 

dikerjakan. 
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Pernyataan dalam Subdimensi Formalisasi mencakup: 

1) kejelasan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan 

kebutuhan UPI sebagai PTNBH; 

2) kesesuaian mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi 

dengan hubungan kerja dan tata kerja pada SOTK UPI; 

3) kejelasan kebijakan-kebijakan unit organisasi dalam peraturan/keputusan resmi 

organisasi; dan 

4) sistematika proses kerja di unit organisasi dalam prosedur operasional baku. 

c. Subdimensi Sentralisasi 

Subdimensi Sentralisasi merujuk kepada tingkat dimana pengambilan keputusan 

dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam organisasi. 

Pernyataan dalam Subdimensi Sentralisasi mencakup: 

1) kejelasan dan kesesuaian perumusan kewenangan pengambilan keputusan 

dengan strategi organisasi, wewenang, hubungan, dan tata kerja SOTK UPI; 

2) kesesuaian pengambilan keputusan dengan kewenangan yang dimiliki setiap 

tingkatan manajemen dalam struktur organisasi; 

3) kesesuaian pengambilan keputusan pimpinan unit organisasi dan unit kerja; dan 

4) kesesuaian kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan dari pimpinan unit 

organisasi terhadap pimpinan unit kerja di bawahnya. 

2. Dimensi Proses 

Dimensi Proses mencakup keselarasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit 

organisasi serta tata kelola dan kepatuhan proses kerja unit organisasi. 

a. Subdimensi Keselarasan 

Subdimensi keselarasan menggambarkan kesesuaian dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi unit organisasi terhadap visi, misi, tujuan, dan kebutuhan UPI sebagai PTNBH 

serta kesesuaian tugas dan fungsi antar unit organisasi. 

b. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan 

Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan merujuk kepada proses kerja unit organisasi 

hingga pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi. 
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Pernyataan dalam Subdimensi Sentralisasi mencakup: 

1) keterbukaan/transparansi proses kerja pada unit organisasi; 

2) kesesuaian dan kejelasan tahapan pekerjaan pada unit organisasi dengan fungsi,    

struktur, dan tanggung jawab pekerjaan; 

3) kejelasan sistem dan mekanisme pertanggungjawaban setiap proses kerja; dan 

4) kesesuaian tugas pimpinan unit kerja pada unit organisasi dengan kewenangan 

tugas dan fungsi. 

Subdimensi ini akan mendeksripsikan penerapan SOTK di lapangan serta kendala 

yang dihadapi. 

Pada pernyataan terbuka, responden menyampaikan analisis dan penilaian secara 

deskriptif terkait kondisi umum unit organisasi, struktur organisasi, hubungan, dan tata 

kerja yang ada dalam SOTK UPI serta implementasi SOTK UPI ditinjau dari sisi 

keselarasan, tata kelola, dan kepatuhan. 

B. Responden 

Responden penelitian menjadi salah satu bagian penting dalam penelitian kuantitatif 

untuk menanggapi pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam instrumen. Untuk 

kepentingan penelitian, instrumen Evaluasi Implementasi SOTK UPI disebarkan pada 

responden di lingkungan UPI. Komponen responden yang dianalisis ialah berupa:  

1. Jumlah Responden 

Jumlah responden yang ditargetkan dalam Evaluasi Implementasi SOTK yaitu 

sebanyak 100 (seratus) orang dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UPI. Adapun 

responden yang telah mengisi instrumen yaitu sebanyak 103 (seratus tiga) orang dosen 

dan tenaga kependidikan.  
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2. Jenis Responden 

Dalam pengisian instrumen Evaluasi Implementasi SOTK UPI, responden yang 

ditetapkan yaitu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UPI. Jenis responden 

berdasarkan posisi dan jenis kelamin responden disajikan dalam grafik berikut:

 

Grafik 1 

Jenis Responden 

 

Dalam grafik dapat dilihat bahwa dari jenis responden didapatkan hasil dosen 

sejumlah 49% dan tenaga kependidikan 51%.  

 

Grafik 2 

Jenis Kelamin 

Pada grafik 2, didapatkan hasil 57% responden berjenis kelamin laki-laki dan 43% 

berjenis kelamin perempuan.  
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3. Sebaran Responden 

Responden disebarkan pada dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UPI. 

Sebaran responden berdasarkan status responden disajikan dalam grafik berikut: 

 

Grafik 3 

Sebaran Responden 

 

Dari sebaran responden, didapatkan hasil 69% ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

19% merupakan Pegawai Tetap UPI dan 12% ialah Pegawai Tidak Tetap UPI. 

C. Waktu Pengambilan Data 

Pengambilan data dimulai dari tanggal 12 Oktober 2021 pada saat workshop 

Implementasi SOTK sampai tanggal 19 November 2021. 

D. Mode Pengambilan Data 

Mode pengambilan data dilakukan melalui google form yang sudah secara otomatis, 

dimana responden melakukan pengisian kuesioner melalui google form yang kami sajikan 

lewat tautan https://bit.ly/EvaluasiSOTKUPI  
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BAB III 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN  
 

A. Temuan 

1. Temuan berdasarkan Dimensi Struktur dalam SOTK 

 

Grafik 3 

Dimensi Struktur 

 

Berdasarkan dimensi struktur dalam SOTK didapatkan hasil bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sejumlah 12%, setuju sejumlah 57%, tidak setuju sejumlah 

26% dan sangat tidak setuju sejumlah 5%.  

 
Grafik 4 

Subdimensi Struktur 
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Pada subdimensi kompleksitas, pernyataan bahwa Struktur organisasi UPI sesuai 

dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan UPI sebagai PTNBH, struktur organisasi UPI 

saat ini bersifat terlalu kompleks, tugas dan fungsi unit organisasi di UPI  terlalu umum, 

Struktur organisasi pada setiap unit organisasi secara sinergis mendukung tercapainya 

tujuan unit organisasi, unit organisasi saat ini menunjukkan indikasi sudah mencukupi 

kebutuhan minimum yang diperlukan, jenjang  jabatan dalam struktur organisasi sudah 

sesuai dengan kebutuhan, terdapat overlap tugas dan fungsi antar unit-unit organisasi, dan 

terdapat overlap tugas dan fungsi pada struktur organisasi dalam unit organisasi 

mendapatkan hasil mayoritas setuju dengan pernyataan yang disebutkan diatas.  

Sedangkan pada subdimensi formalisasi, pernyataan bahwa tugas dan fungsi unit 

organisasi telah dirumuskan secara jelas sesuai dengan visi,  misi, tujuan, dan kebutuhan 

UPI sebagai PTNBH, mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari 

manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah sesuai dengan 

hubungan kerja dan tata kerja pada SOTK UPI, kebijakan-kebijakan unit organisasi 

dituangkan secara jelas dan tegas di dalam peraturan/keputusan resmi organisasi dan 

seluruh proses kerja di unit organisasi telah dituangkan secara sistematis di prosedur 

operasional baku mendapatkan hasil signifikan diatas 50% yang menyatakan setuju.  

Subdimensi sentralisasi yang menyatakan bahwa kewenangan pengambilan 

keputusan yang ada saat ini telah dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi 

organisasi, wewenang, hubungan, dan tata kerja SOTK UPI, setiap tingkatan manajemen 

dalam struktur organisasi dapat mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang 

dimiliki dan pimpinan unit organisasi hanya membuat keputusan-keputusan yang bersifat 

strategis dan kebijakan mendapatkan hasil yang disetujui sebagian besar responden. 
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2. Temuan berdasarkan Dimensi Proses dalam SOTK 

 

Grafik 5 

Dimensi Proses 

 

Berdasarkan dimensi proses dalam SOTK didapatkan hasil bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sejumlah 14%, setuju sejumlah 61%, tidak setuju sejumlah 

20% dan sangat tidak setuju sejumlah 5%.  

 

 
 

Grafik 6 

Subdimensi Proses 

 

Pada subdimensi proses yang menyatakan bahwa seluruh pelaksanaan tugas dan 

fungsi unit organisasi sudah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan UPI sebagai 
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PTNBH dan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sudah selaras antar unit 

dan struktur organisasi. Dan pada subdimensi tata kelola dan kepatuhan menyatakan 

bahwa Setiap proses kerja pada unit organisasi yang terkait dengan kebutuhan informasi 

publik dan tidak bersifat rahasia telah dijalankan secara transparan, Setiap tahapan 

pekerjaan pada unit organisasi dari tingkatan manajemen tertinggi sampai manajemen 

menengah ke bawah telah sesuai dan jelas dengan fungsi, struktur, dan tanggung jawab 

pekerjaan, setiap proses kerja telah memiliki sistem dan mekanisme pertanggungjawaban 

termasuk pelaporan yang jelas dan pimpinan unit kerja pada unit organisasi telah 

melaksanakan tugas secara mandiri sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya 

masing-masing. 

 

3. Temuan dari Perspektif/Pendapat Anggota Organisasi 

 

 

Grafik 7 

Responden Dosen 

 

Berdasarkan perspektif anggota organisasi dari responden dosen didapatkan hasil  

20 % sangat setuju, 58 % menyatakan setuju, 19% berpendapat tidak setuju dan 3% sangat 

tidak setuju. 
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Grafik 8 

Responden Tenaga kependidikan  

 

Sedangkan pada responden tenaga kependidikan, yang menyatakan sangat setuju 

sejumlah 13%, setuju 59%, tidak setuju 24% dan sangat tidak setuju sejumlah 4%. 

Pada pernyataan terbuka, responden menyampaikan analisis dan penilaian secara 

deskriptif terkait kondisi umum unit organisasi, struktur organisasi, hubungan, dan tata 

kerja yang ada dalam SOTK UPI serta implementasi SOTK UPI ditinjau dari sisi 

keselarasan, tata kelola, dan kepatuhan. Ada dua pernyataan yang terkait dengan 

pernyataan terbuka yaitu: 

a. Menurut analisis dan penilaian kritis saudara, bagaimana kondisi umum unit 

organisasi, struktur organisasi, hubungan, dan tata kerja yang ada dalam SOTK UPI 

saat ini. 

b. Menurut analisis dan penilaian kritis saudara, bagaimana kondisi umum implementasi 

SOTK UPI saat ini ditinjau dari sisi keselarasan, tata kelola, dan kepatuhan. 

Kedua pernyataan terbuka tersebut diatas, jawaban dari responden kami kategorikan 

ke dalam jawaban yang bersifat: negatif/positif/netral/saran untuk perbaikan. Alhasil dari 

103 responden yang kami jaring dalam pengisian kuesioner pernyataan terbuka diperoleh 

sebagai berikut: 

Pernyataan Terbuka (1) “Menurut analisis dan penilaian kritis saudara, bagaimana 

kondisi umum unit organisasi, struktur organisasi, hubungan, dan tata kerja yang ada 

dalam SOTK UPI saat ini”. 
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Grafik 9 

Penyataan Terbuka (1) 

 

Dari pertanyaan terbuka terkait bagaimana kondisi umum unit organisasi, struktur 

organisasi, hubungan, dan tata kerja yang ada dalam SOTK UPI saat ini. Dihasilkan 

respon positif 51%, netral 10%, negatif 19% dan yang memberikan saran sejumlah 20%. 

Pernyataan Terbuka (2) “Menurut analisis dan penilaian kritis saudara, bagaimana 

kondisi umum implementasi SOTK UPI saat ini ditinjau dari sisi keselarasan, tata kelola, 

dan kepatuhan”.  

 

Grafik 10 

Penyataan Terbuka (2) 
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Dari pertanyaan terbuka terkait analisis dan penilaian kritis saudara, bagaimana 

kondisi umum implementasi SOTK UPI saat ini ditinjau dari sisi keselarasan, tata kelola, 

dan kepatuhan. Dihasilkan respon positif 47%, netral 9%, negatif 20% dan yang 

memberikan saran sejumlah 24%. 

B. Pembahasan 

1. Berdasarkan Dimensi Struktur dalam SOTK 

Dari temuan berdasarkan dimensi struktur dalam SOTK diperoleh temuan sebesar 

5% responden menjawab sangat setuju dengan struktur organisasi dan tata kerja yang 

sudah ada, 57% menjawab setuju, 26% tidak setuju, dan 12% sangat tidak setuju.  Data 

ini memberikan gambaran bahwa SOTK UPI yang sekarang telah mampu memenuhi 

aspek dimensi struktur yang meliputi besarnya, luas, kerumitan, dan struktur keformalan 

suatu struktur organisasi. Sedangkan 26% masih memandang belum dapat memenuhi 

aspek struktur terutama dilihat dari aspek besar, luas, rumit dam formalnya struktur 

organisasi dan tata kerja UPI. 

Oleh karena itu, struktur organisasi UPI sebagai suatu sistem yang digunakan untuk 

mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi harus mampu mengidentifikasi 

setiap pekerjaan, fungsinya dan ke mana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur UPI 

dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha 

dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan.  

Perencanaan struktur memastikan ada cukup sumber daya manusia dengan 

keterampilan yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan, dan memastikan bahwa 

tanggung jawab ditetapkan dengan jelas. Setiap orang memiliki deskripsi pekerjaan yang 

menguraikan tugas, dan setiap pekerjaan menempati posisinya sendiri di bagan organisasi 

perusahaan. Berikut adalah beberapa fungsi struktur organisasi UPI yang dikembangkan: 

a. Struktur Memungkinkan Komunikasi Lebih Baik 

Karena arus informasi sangat penting untuk kesuksesan organisasi, struktur 

organisasi harus dirancang dengan jalur komunikasi yang jelas. 

b. Hubungan Pelaporan yang Jelas 

Hubungan pelaporan harus jelas sehingga semua anggota organisasi memahami apa 

tanggung jawab mereka dan tahu kepada siapa mereka bertanggung jawab; Jika tidak, 
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tanggung jawab untuk suatu tugas mungkin akan gagal. Hubungan yang jelas ini 

memudahkan dalam mengawasi mereka yang berada di tingkat organisasi yang lebih 

rendah. 

c. Pertumbuhan dan Ekspansi 

Organisasi yang tumbuh pesat adalah perusahaan yang memanfaatkan sumber 

dayanya dengan sebaik-baiknya, termasuk bakat manajemen. Struktur organisasi yang 

baik memastikan bahwa perusahaan memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat. 

Struktur tersebut mungkin menunjukkan titik lemah atau kekurangan dalam tim 

manajemen perusahaan saat ini. 

d. Penyelesaian Tugas yang Efisien 

Struktur organisasi yang dirancang dengan baik memfasilitasi penyelesaian proyek. 

Manajer proyek dapat mengidentifikasi dengan lebih baik sumber daya manusia yang 

tersedia bagi mereka jika cakupan tanggung jawab masing-masing departemen – dan 

kemampuan setiap anggota tim – jelas. 

e. Menyesuaikan Kebutuhan Perusahaan 

Organisasi membutuhkan campuran bakat yang berbeda dan penekanan yang relatif 

lebih besar pada fungsi manajemen tertentu. 

Organisasi seringkali harus melalui fase reorganisasi dimana posisi individu atau 

bahkan seluruh departemen direposisi pada bagan organisasi dalam upaya untuk lebih 

memanfaatkan sumber daya manusia perusahaan dan membuat operasi berjalan lebih 

lancar. 

f. Mengetahui Apa yang Salah 

Organisasi yang terstruktur dengan buruk menemukan bahwa tenggat waktu kritis 

tidak terpenuhi karena tidak ada sumber daya manusia yang cukup di setiap departemen 

untuk menyelesaikan semua bagian dari tugas yang diberikan, atau karena tidak jelas 

tanggung jawab utama siapa proyek tersebut. 

Secara terpisah dari aspek kompleksitas struktur organisasi dan tata kerja UPI dapat 

dilihat 12% sangat setuju, 50% setuju, 32% tidak setuju, dan 6% sangat tidak setuju. 

Untuk aspek formalitas diperoleh data 13% sangat setuju, 60% setuju, 23% tidak setuju, 

dan 4% sangat tidak setuju, dan untuk aspek subdimensi sentralisasi diperoleh data 12% 

sangat setuju, 66% setuju, 19% tidak setuju, dan 3% sangat tidak setuju. 
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Setiap organisasi memiliki karakteristik tertentu yang dimuat dalam peraturan yang 

diputuskan berdasarkan hasil analisis kebutuhan organisasi. Maka dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya, dimana hubungan interaksi dan koordinasi antara satu unit dan unit 

lainnya dapat berjalan secara sinergi. Dalam organisasi terdapat kerangka hubungan yang 

terstruktur yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, uraian tugas, fungsi dan 

hubungan kerja antar unit yang terlibat.  

Struktur organisasi tersebut tentu saja berkaitan dengan dimensi-dimensi strukturnya 

meliputi kompleksitas yaitu pengelompokan kerja, formalisasi yaitu peraturan atau 

prosedur, dan sentralisasi yaitu pusat kewenangan suatu struktur sebagai ukuran 

karakteristik dalam membuat struktur organisasi. 

Berikut ini adalah tiga dimensi yang dianggap paling penting dalam dimensi struktur 

organisasi antara lain:  

a. Kompleksitas  

Kompleksitas adalah tingkat kerumitan atau perbedaan (diferensiasi) suatu struktur 

organisasi yang berkaitan dengan banyaknya sebaran bagian (unit) maupun jenjang 

(hierarki) dari struktur organisasi. Ada tiga perbedaan (diferensiasi) dari struktur 

organisasi, yaitu:  

1) Diferensiasi (Perbedaan) Horizontal  

Perbedaan horizontal adalah penyebaran unit-unit (bagian) struktur secara mendatar 

(kesamping). Perbedaan horizontal merujuk pada tingkat perbedaan antar unit-unit 

berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan dan lain 

sebagainya. Bukti nyata organisasi yang menekankan pada perbedaan horizontal adalah:  

a) Spesialisasi  

Spesialisasi menunjukkan pengelompokkan kegiatan tertentu yang dilakukan secara 

individu kedalam bagianbagian yang sesuai dengan keahliannya. Bentuk spesialisasi yang 

dikenal adalah:  

i. Spesialisasi Fungsional/Pembagian Kerja (Individu)  

Dimana pekerjaan dipecah-pecah menjadi tugas yang sederhana dan berulang. 

Spesialisasi fungsional menciptakan kemampuan subtitusi diantara para pegawai dan 

mempermudah penggantiannya oleh manajemen.  
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ii. Spesialisasi sosial (pekerjaannya)  

Dicapai dengan menyewa tenaga profesional yang mempunyai keterampilan yang 

tidak dapat dijadikan kegiatan rutin dan segera.  

b) Departementalisasi  

Departementalisasi adalah kegiatan pengelompokkan pekerjaan dan para spesialis 

akibat pembagian kerja. Oleh karena itu, departementalisasi adalah cara organisasi 

mengkoordinasikan kegiatan yang telah dibedakan secara horizontal. Departemen 

dibentuk atas dasar angka-angka yang sederhana, fungsi, produk/jasa, klien, geografi, dan 

proses. 

UPI memiliki struktur yang dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi yang menjadi 

pedoman sikap dan cara menjalankan tugas dan fungsinya seperti membagi pekerjaan 

yang harus dilakukan, jabatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, 

koordinasi antar unit, mengelompokan jenis-jenis pekerjaan ke dalam unit organisasi, 

membangun hubungan dikalangan individu, kelompok, dan departemen, menetapkan 

garis-garis wewenang formal, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi. 

Perkembangan dalam berbagai bidang pada beberapa tahun terakhir menjadikan 

organisasi-organisasi mengadakan perubahan ataupun pembaruan terhadap bentuk 

struktur organisasinya. Berbagai desain struktur organisasi dimaksudkan untuk 

memberikan solusi yang paling mendukung dan mempermudah secara efektif dan efisien 

bagi anggotanya untuk melakukan kegiatan organisasinya dalam mencapai sasaran 

organisasi. Berkaitan dengan hal di atas maka yang dimaksud struktur adalah “Structure 

is the arrangement or interrelation of all the parts of a whole; manner of organization or 

construction.”, struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, 

dikelompokkan dan di koordinasi secara formal, dan lebih lanjut dapat pula dikatakan 

bahwa “Organization structure defines how taks are to be allocated, who reports to 

whom, and the formal cordinating mechanisms and interaction patters that will be 

followed. Namun demikian, perlu diberikan batasan yang dimaksud dengan struktur, 

struktur adalah pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi dan yang 

mengoordinasikan teknologi dan manusia dalam organisasi. Sedangkan struktur dalam 

konteks group adalah: standar perilaku yang diterapkan oleh kelompok, sistem 

komunikas, dan imbalan serta mekanisme sanksi kelompok. Sehingga dapat 
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disimpulakan bahwa struktur organisasi adalah pola formal untuk mengelompokkan 

orang-orang dan pekerjaan, pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai subunit 

organisasi, yang sering digambarkan melalui bagan.  

Sedangkan organisasi adalah pemberian struktur, susunan dan garis kekuasaaan dan 

tanggung jawab dalam penempatan personel. Susunan dan garis-garis kekuasaan serta 

tanggung jawab itu menentukan bentuk dan sifat organisasi itu secara keseluruhan. 

Dimana hubungan struktural yang mengikat dan kerangka dasar tepat individu-individu 

dikoordinasi yang di dalamnya dilakukan pembagian kerja, karena adanya bidang kerja 

yang harus diselesaikan dan adanya orang-orang yang wajib menunaikan tugas tertentu. 

b. Formalitas 

Aspek formalitas dalam organisasi UPI, mempunyai perumusan tertulis yang 

jelas dalam hal tujuan, peraturan-peraturan (berupa anggaran dasar, anggaran rumah 

tangga, dan sebagainya), prosedur penentuan atau regulasi (misalnya surat 

keputusan dan sebagainya) serta kebijaksanaannya. 

Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, anggota dari sebuah organisasi 

berdasarkan formalitas ini, akan bersama-sama mengupayakan tercapainya sebuah tujuan 

yang telah terencana. Tiga elemen pokok dari sebuah organisasi yaitu: 

1) di dalam sebuah organisasi ada interaksi antar anggota yang saling 

berkesinambungan; 

2) organisasi memiliki tujuan yang telah terencana dan yang akan tercapai oleh 

setiap anggota; dan 

3) dalam organisasi terdapat struktur organisasi yang jelas, mulai dari jabatan dan 

tugas. 

Setiap organisasi memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi, hal tersebut menjadi 

acuan dasar organisasi dapat berlangsung dengan baik. Begitu juga organisasi formalitas, 

syarat–syarat yang harus dimiliki berdasarkan organisasi formal adalah: 

a) memiliki anggota yang bergabung di dalamnya dan setuju dengan tujuan dari 

organisasi tersebut; 

b) setiap anggota harus memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan adalah salah 

satu anggota dari organisasi tersebut; 

c) antara anggota yang satu dengan anggota yang lain memiliki interaksi yang baik;  
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d) memiliki visi dan misi yang jelas; dan 

e) meratanya pembagian kerja sesuai dengan jabatan dari masing-masing anggota 

yang bergabung. 

c. Sentralisasi  

Sentralisasi dalam organisasi UPI adalah memusatkan seluruh wewenang kepada 

sejumlah kecil atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. 

Jadi, sentralisasi adalah proses manajemen yang berputar di sekitar seorang 

pemimpin tunggal atau kelompok kecil eksekutif yang membuat semua keputusan dan 

rencana untuk organisasi yang kemudian keputusan itu dikirim ke kantor cabang lain 

untuk ditegakkan dan diterapkan. Sentralisasi dalam konteks UPI sangat penting 

terutama terkait dengan: 

1) Kepemimpinan yang Jelas 

Sentralisasi juga memberi karyawan pemahaman yang tepat tentang siapa yang 

harus dituju jika ada masalah atau kekhawatiran. Manajemen sentralisasi memberikan 

penggambaran yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang 

bertanggung jawab untuk membuat keputusan dapat menghilangkan tumpang tindih 

ketika pilihan penting perlu dibuat. 

2) Pemberlakuan Keputusan Tepat Waktu 

Dengan hanya sedikit orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, 

keseluruhan proses membuat keputusan dapat jauh lebih efisien dan juga dapat 

didelegasikan secara efektif kepada karyawan yang tepat atau sesuai. 

3) Meminimalkan Biaya Administrasi 

Menggunakan pendekatan terpusat seperti sentralisasi dalam bisnis kecil membantu 

mengurangi biaya administrasi dengan meminimalkan kebutuhan beberapa departemen 

kepemimpinan. 

Rantai komando yang jelas mengurangi kebutuhan beberapa karyawan untuk 

berbagi tanggung jawab pengambilan keputusan dan memungkinkan karyawan untuk 

fokus pada aspek lain dari pekerjaan mereka, sehingga mengurangi biaya yang terkait 

dengan urusan beban kerja. 

  

https://belajarekonomi.com/biaya/
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2. Berdasarkan Dimensi Proses dalam SOTK 

Dari temuan untuk dimensi proses dalam SOTK UPI diperoleh gambaran bahwa 14% 

sangat setuju, 61% setuju, 20% tidak setuju, dan 5% sangat tidak setuju.  Artinya bahwa, 

berdasarkan dimensi proses masih ada yang harus diperbaiki terutama menyangkut 

hubungan antara berbagai komponen  dan bagian dalam organisasi.  Dimensi struktur 

menggambarkan pola-pola formal dan informasi yang merupakan jejaring organisasi. 

Pada umumnya orang akan menganggap struktur sama dengan desain organisasi. 

Sesungguhnya desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan 

penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi struktur merupakan hasil dari 

proses desain. Proses desain merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan 

dirancang oleh manajer. Apapun bentuk atau hasil dari proses desain tersebut, para 

perancang desain organisasi harus merancang sebuah organisasi yang dapat membuat 

organisasi tersebut tetap bertahan hidup. Selain itu pemilihan desain organisasi tersebut 

akan menentukan besar kecilnya organisasi. Setiap ukuran organisasi akan memberikan 

keuntungan masing-masing, namun diharapkan tercapainya tujuan organisasi dan juga 

eksistensi dari organisasi. 

Cara manajemen mendesain organisasi harus mengingat dimensi struktur organisasi. 

Bagaimana kombinasinya mempunyai dampak langsung atas efektivitas individual, 

kelompok dan organisasi itu sendiri. Manajer harus mempertimbangkan sejumlah faktor 

ketika mendesain organisasi, di antar satu yang sangat penting adalah teknologi, sifat 

kerja itu sendiri, karakteristik orang yang melakukan kerja, tuntutan lingkungan 

organisasi, keperluan untuk menerima dan memproses informasi dari lingkungan 

tersebut, dan keseluruhan strategi yang di pilih organisasi untuk berhubungan dengan 

lingkungan. 

Pengorganisasian merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian 

pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuanorganisasi dapat dicapai 

secara efisien. Dalam menjalankan sebuahorganisasi, tentu diperlukan sebuah proses 

organisasi yang dapat membantukeefektifan organisasi tersebut. Proses 

organisasimerupakan sebuah kegiatan yang berkenaan dengan komunikasi, 

pengambilankeputusan, evaluasi prestasi kerja, sosialisasi dan pengembangan karier.  
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Proses organisasi membantu atasan dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuan 

bersama. Terdapat langkah-langkah dalam proses organisasi: 

a. merincikan seluruh tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk pencapaian tujuan 

organisasi; 

b. membagi beban kerja kepada seseorang atau sekelompok orang; 

c. mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dengan efisien; 

d. penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasidalam satu 

kesatuan yang harmonis; dan 

e. memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaianuntuk 

mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. 

Kelima langkah-langkah organisasi ini merupakan sebuah satu-kesatuanyang harus 

dilakukan secara tepat dan cermat oleh seorang atasan, agar  pembagian tugas pekerjaan 

kepada seluruh bawahannya dapat diberikan secara jelas dan terkoordinasi. Seorang 

atasan harus mampu merincikan, membagi danmemantau tugas-tugas pekerjaan 

bawahannya dengan bijaksana. 

Dari subdimensi keselarasan diperoleh data 14% sangat setuju, 60% setuju, 21% tidak 

setuju, dan 5% sangat tidak setuju. Untuk subdimensi tata kelola dan kepatuhan diperoleh 

data 14% sangat setuju, 61% setuju, 20% tidak setuju, dan 5% tidak setuju.  

Dari data tersebut artinya dalam organisasi desain struktur dihubungkan dengan 

proses di mana sumber daya menspesifikasikan isi, metode dan hubungan tugas dan 

fungsi untuk kepentingan organisasi dan individu. Kemudian yang dimaksud dengan 

desain struktur organisasi adalah cara mengoptimalkan kapasitas unit organisasi dengan 

tetap memiliki fleksibilitas dan sistem yang mendukung berjalannya Sedangkan struktur 

dalam konteks proses adalah: standar perilaku yang diterapkan oleh kelompok, sistem 

komunikas, dan imbalan serta mekanisme sanksi kelompok. Sehingga dapat 

disimpulakan bahwa struktur organisasi adalah pola formal untuk mengelompokkan 

orang-orang dan pekerjaan, pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai subunit 

organisasi, yang sering digambarkan melalui struktur organisasi. Sedangkan organisasi 

adalah pemberian struktur, susunan dan garis kekuasaaan dan tanggung jawab dalam 

penempatan sumber daya. Susunan dan garis-garis kekuasaan serta tanggung jawab itu 

menentukan bentuk dan sifat organisasi itu secara keseluruhan 
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Hubungan pada struktur organisasi memiliki keterikatan dan menjadi kerangka dasar 

untuk koordinasi yang di dalamnya dilakukan pembagian kerja, karena adanya bidang 

kerja yang harus diselesaikan dan adanya orang-orang yang wajib menunaikan tugas 

tertentu dalam organisasi. Sedangkan struktur dalam konteks proses adalah: standar 

perilaku yang diterapkan oleh kelompok, sistem komunikas, dan imbalan serta 

mekanisme sanksi kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi 

adalah pola formal untuk mengelompokkan orang-orang dan pekerjaan, pola formal 

aktivitas dan hubungan antara berbagai subunit organisasi. Sedangkan organisasi adalah 

pemberian struktur, susunan dan garis kekuasaaan dan tanggung jawab dalam 

penempatan personel. Susunan dan garis-garis kekuasaan serta tanggung jawab itu 

menentukan bentuk dan sifat organisasi itu secara keseluruhan.  

Maka dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam suatu organisasi, sehingga struktur organisasi juga sangat berpengaruh 

terhadap kualitas pelayanan, dimana struktur organisasi merupakan alat untuk mengatur 

perilaku manusia untuk meningkatkan tujuan bersama dalam suatu kegiatan sehingga 

organisasi yang dilaksanakan memperoleh pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, 

berdasarkan uraian di atas, apabila komponenkomponen struktur organisasi yang 

mendukung disusun dengan baik antara pembagian kerja atau spesialisasi disusun sesuai 

dengan kebutuhan, dapat saling menunjang, jelas wewenang tugas dan tanggung 

jawabnya, tidak tumpang tindih, sebaran dan tingkatan dalam organisasi memungkinkan 

dilakukannya pengawasan yang efektif, struktur organisasi desentralisasi memungkinkan 

untuk diadakannya penyesesuaian atau fleksibel, letak pengambilan keputusan disusun 

dengan mempertimbangkan untuk rugi dari sistem sentralisasi dan desentralisasi, antara 

lain sentralisasi yang berlebihan bisa menimbulkan ketidakluwesan dan mengurangi 

semangat pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan. Sedangkan desentralisasi yang 

berlebihan bisa menyulitkan dalam kegiatan pengawasan dan koordinasi. 

 

3. Perspektif/Pendapat Anggota Organisasi 

Dari dimensi perspektif/pendapat anggota organisasi terhadap kondisi umum unit 

organisasi, struktur organisasi, hubungan, dan tata kerja yang ada dalam SOTK UPI saat 

ini diperoleh data 51% positif, 10% netral, 19% negatif, dan 20% saran. Sedangkan untuk 
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kondisi umum implementasi SOTK UPI saat ini ditinjau dari sisi keselarasan, tata kelola, 

dan kepatuhan, anggota organisasi berpendapat 47% positif, 9% netral, 20% negatif, dan 

24% saran. 

Perspektif positif menyangkut tata kelola, koordinasi, kejelasan program, dll sudah 

mampu difasilitasi dengan SOTK yang ada dan dapat diterjemahkan ke dalam aktivitas 

organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. 

Tata kelola organisasi yang baik merupakan sistem yang mengatur ke arah mana 

kegiatan organisasi dalam menjalankan tujuannya, termasuk membuat sasaran yang akan 

dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai, serta ukuran keberhasilannya. Dengan 

kata lain tata kelola yang baik meliputi sistem yang menjadi panduan bagi organisasi. 

Tata kelola organisasi terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang 

terdiri atas para pemangku kebijakan dan seluruh stakeholder berdasarkan kinerjanya, dan 

meminimalisir resiko merupakan hal yang penting. Tata kelola organisasi yang baik 

sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi, 

merupakan seperangakat peraturan yang merumuskan hubungan antara para pemangku 

kebijakan, pemerintah, karyawan, stakeholder dan pihak – pihak yang berkepentingan 

lainnya, baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak – hak dan tanggung 

jawab masing-masing.  

Efektivitas struktur organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk menentukan 

dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Mengukur keefektifan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan, beberapa di antaranya adalah didasarkan 

pada the output (goal approach), the inputs (system-resource approach) atau the 

organization’s transformation process (internal process approach). Di samping itu 

dikembangkan pendekatan yang lebih integrative dan diterima secara luas berdasarkan 

perspektif anggota organisasi. Dari sisi stakeholder dapat dilihat apakah struktur yang ada 

sudah efektif atau belum. 

Dalam struktur organisasi yang tepat, dilihat dari karakteristik fenomena birokrasi, 

dilakukan riset untuk mempelajari organisasi yang kompleks yang dapat menjelaskan 

sebab-sebab adanya struktur khusus dan mencari konsekwensi dari struktur-struktur 

khusus tersebut pada pola- pola perilaku dan efektivitas dari sebuah organisasi. 
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Sedangkan penekanan yang harus dilakukan sekarang adalah untuk menetapkan alasan 

empirismengapa terjadi perbedaan derajat variasi pada struktur hirarki organisasi dan 

untuk menguji pengaruh pola struktur yang berbeda pada perilaku dan efektivitas 

organisasi. Struktur organisasi merupakan strategi dalam pencapaian tujuan organisasi.  

 

  



 25 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Hasil implementasi SOTK UPI dari temuan berdasarkan dimensi struktur dalam 

SOTK dikatakan struktur organisasi dan tata kerja UPI yang sudah ada 5% sangat setuju 

dan 57% setuju artinya memberikan gambaran bahwa SOTK UPI yang sekarang telah 

mampu memenuhi aspek dimensi struktur yang meliputi besarnya, luas, kerumitan, dan 

struktur keformalan suatu struktur organisasi. Sedangkan 26% masih memandang belum 

dapat memenuhi aspek struktur terutama dilihat dari aspek besar, luas, rumit, serta 

formalnya struktur organisasi dan tata kerja UPI, kemudian dapat menjawab kompleksitas 

dan dimensi sentralisasi dalam SOTK UPI. 

Tantangan dan hambatan dalam SOTK UPI terkait dengan dimensi proses masih ada 

yang harus diperbaiki terutama menyangkut hubungan antara berbagai komponen  dan 

bagian dalam organisasi. Dimensi struktur menggambarkan pola-pola formal dan 

informasi yang merupakan jejaring organisasi. Dalam aspek keselarasan ada pola 

kekuasaan dan kewenangan yang harus dirapikan, sedangkan dalam pola kepatuhan 

terhadap peraturan yang ada diatasnya ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan 

nomenklatur nasional.  

Efektivitas Unit kerja dalam program penguatan kelembagaan mengikuti alur 

struktur yang memenuhi;  

1. struktur memungkinkan komunikasi lebih baik; 

2. hubungan pelaporan yang jelas; 

3. pertumbuhan dan ekspansi; 

4. penyelesaian tugas yang efisien; 

5. menyesuaikan kebutuhan perusahaan; dan 

6. mengetahui apa yang salah. 

Pada prinsipnya kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 (tiga) 

tahapan, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian 

sistem kerja. Adapun dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi telah ditetapkan 
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kriteria umum mengenai unit organisasi yang dapat dipertahankan dan yang dapat 

disederhanakan.  

Untuk optimalisasi dan efisiensi maka beberapa hal perlu diselesaikan seperti berikut 

ini: 

1. Implementasi SOTK UPI belum optimal, karena beberapa jabatan yang sudah tidak 

ada di SOTK masih aktif dan diberikan tunjangan. Hal ini akan berdampak pada 

tunjangan manajemen, garis komando, kebijakan, disposisi, dan sebagainya. 

2. Tenaga kependidikan yang di bawahnya agak sulit untuk meningkatkan karirnya 

(seperti contoh jabatan KBTU, Kepala Departemen, dan Sekretaris Departemen) 

3. Ada ketidakseimbangan jumlah yang dilayani Seksi Administrasi dan Umum 

Fakultas dengan yang di Direktorat, dimana ditemukan overlap dalam pekerjaan 

seperti Kepala Seksi Administrasi dan Umum yang ada di fakultas mengurus SDM, 

Keuangan, dan Umper. 

4. Belum sepenuhnya baik dan terkadang SDM tidak memadai sedangkan tugas-tugas 

sangatlah banyak, artinya sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan perlu program 

yang jelas (grand design pengembangan tenaga kependidikan). 

5. Garis komando yang jelas antara dan setara dengan Kasi Adum tidak ada garis 

komando diantara jabatan, artinya jenjang karir tendik menjadi sangat krusial jelas 

dalam SOTK UPI. 

Efektivitas dan produktivitas yang melekat dalam kewenangan yang dituangkan 

dalam struktur organisasi mampu menjawab beberapa hal berikut;  

1. struktur agak gemuk, hubungan kurang terhubung satu sama lain, dan banyaknya 

unit yang membuat tanggung jawab menyebar sehingga kurang fokus dengan 

prestasi; 

2. masih ada unit yang dalam pelaksanaan kegiatannya tumpang tindih dengan unit 

lainnya (sub unit atau pelaksana pekerja); dan  

3. terlalu banyak posisi dosen jabatan di unit organisasi. 
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LAMPIRAN 

 

1. Dimensi Struktur 

a. Subdimensi Kompleksitas 

No Pernyataan 
Tanggapan 

STS TS S SS 

1 Struktur organisasi UPI sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan 

kebutuhan UPI sebagai PTNBH 
6 15 59 23 

2 Struktur organisasi UPI saat ini bersifat terlalu kompleks 4 43 48 8 

3 Tugas dan fungsi unit organisasi di UPI  terlalu umum 6 44 47 6 

4 Struktur organisasi pada setiap unit organisasi secara 

sinergis mendukung tercapainya tujuan unit organisasi 
4 19 61 19 

5 Unit organisasi saat ini menunjukkan indikasi sudah 

mencukupi kebutuhan minimum  yang diperlukan 
7 25 56 15 

6 Jenjang  jabatan dalam struktur organisasi sudah sesuai 

dengan kebutuhan 
5 38 48 12 

7 Terdapat overlap tugas dan fungsi antar unit-unit organisasi 10 41 46 6 

8 Terdapat overlap tugas dan fungsi pada struktur organisasi 

dalam unit organisasi 
6 43 48 6 

 

b. Subdimensi Formalisasi 

No Pernyataan 
Tanggapan 

STS TS S SS 

1 Tugas dan fungsi unit organisasi telah dirumuskan secara 

jelas sesuai dengan visi,  misi, tujuan, dan kebutuhan UPI 

sebagai PTNBH 

5 16 65 17 

2 Mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi dari manajemen tertinggi sampai manajemen 

7 21 63 12 
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menengah ke bawah  telah sesuai dengan hubungan kerja 

dan tata kerja pada SOTK UPI 

3 Kebijakan-kebijakan unit organisasi dituangkan secara jelas 

dan tegas di dalam peraturan/keputusan resmi organisasi. 

2 23 65 13 

4 Seluruh proses kerja di unit organisasi telah 

dituangkan secara sistematis di prosedur operasional baku 

4 34 52 13 

 

c. Subdimensi Sentralisasi 

No Pernyataan 
Tanggapan 

STS TS S SS 

1 Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini telah 

dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi, 

wewenang, hubungan, dan tata kerja SOTK UPI 

4 21 63 15 

2 Setiap tingkatan manajemen dalam struktur organisasi dapat 

mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang 

dimiliki 

4 16 68 15 

3 Pimpinan unit organisasi hanya membuat keputusan-

keputusan yang bersifat strategis dan kebijakan 

2 30 60 11 

4 Pimpinan unit kerja dalam unit organisasi dapat membuat 

keputusan-keputusan teknis operasional 

2 11 81 9 

5 Pendelegasian kewenangan untuk membuat           keputusan-

keputusan telah diberikan oleh pimpinan unit organisasi 

kepada pimpinan unit kerja di bawahnya 

4 18 68 13 
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2. Dimensi Proses 

a. Subdimensi Keselarasan 

No Pernyataan 
Tanggapan 

STS TS S SS 

1 Seluruh  pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sudah 

selaras dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan UPI sebagai 

PTNBH 

5 19 63 16 

2 Seluruh  pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sudah 

selaras antar unit dan struktur organisasi 

6 24 60 13 

 

b. Subdimensi Tata Kelola dan Kepatuhan 

No Pernyataan 
Tanggapan 

STS TS S SS 

1 Setiap proses kerja pada unit organisasi yang terkait dengan 

kebutuhan informasi publik dan tidak bersifat rahasia telah 

dijalankan secara transparan 

3 26 63 11 

2 Setiap tahapan pekerjaan pada unit organisasi dari tingkatan 

manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke 

bawah telah sesuai dan jelas dengan fungsi, struktur, dan 

tanggung jawab pekerjaan 

4 21 62 16 

3 Setiap proses kerja telah memiliki sistem dan mekanisme 

pertanggungjawaban termasuk pelaporan yang jelas 

6 18 64 15 

4 Pimpinan unit kerja pada unit organisasi telah 

melaksanakan tugas secara mandiri     sesuai dengan 

kewenangan tugas dan fungsinya masing-masing 

6 18 64 15 
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Tabel indikator teratas 

No Indikator 
Sangat 

Setuju 

1 Struktur organisasi UPI sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan 

kebutuhan UPI sebagai PTNBH 

23 

2 Struktur organisasi pada setiap unit organisasi secara sinergis 

mendukung tercapainya tujuan unit organisasi 

19 

3 Tugas dan fungsi unit organisasi telah dirumuskan secara jelas sesuai 

dengan visi,  misi, tujuan, dan kebutuhan UPI sebagai PTNBH 

17 

4 Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sudah selaras 

dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan UPI sebagai PTNBH 

16 

5 Setiap tahapan pekerjaan pada unit organisasi dari tingkatan 

manajemen tertinggi sampai manajemen menengah ke bawah telah 

sesuai dan jelas dengan fungsi, struktur, dan tanggung jawab 

pekerjaan] 

16 

6 Unit organisasi saat ini menunjukkan indikasi sudah mencukupi 

kebutuhan minimum  yang diperlukan 

15 

7 Kewenangan pengambilan keputusan yang ada saat ini telah 

dirumuskan secara jelas sesuai dengan strategi organisasi, wewenang, 

hubungan, dan tata kerja SOTK UPI 

15 

8 Setiap tingkatan manajemen dalam struktur organisasi dapat 

mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 

15 

9 Setiap proses kerja telah memiliki sistem dan mekanisme 

pertanggungjawaban termasuk pelaporan yang jelas 

15 

10 Pimpinan unit kerja pada unit organisasi telah melaksanakan tugas 

secara mandiri sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya 

masing-masing 

15 
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No Uraian Pernyataan Positif 

1 Sistem organisasi tata kerja UPI dari sisi keselarasan sudah menunjukkan bahwa 

hubungan yang sangat sesuai diantara unit-unit yang ada di universitas dimana unit 

level atas memiliki unit-unit yang ada di bawahnya dengan fokus pada bisang yang 

sama. Sedangkan tata kelola sudah menunjukkan kualitas tata kelola yang cukup 

baik dimana unit-unit pada level bawah dalam mengimplementasikan tugasnya 

merujuk pada seluruh peraturan atau kebijakan universitas, sehingga akan 

terkoordinasi dengan baik. Seluruh unit yang menjalankan program universitas 

harus berkoordinasi dengan unit level atas sehingga program yang dijalankan sesuai 

dan diketahui oleh unit atasannya  

2 Ditinjau dari sisi keselarasan proses kerja unit umumnya saat ini sudah terposisikan 

dengan baik . Tata kelola saat ini cukup baik,  Tingkat kepatuhan unit di lingkungan 

UPI mengalami peningkatan, indikasi ini dapat terlihat dari semakin berkurangnya 

temuan yang disampaikan oleh SPI.  

3 Dari berbagai aspek kepentingan dan kebutuhan internal maupun eksternal, SOTK 

UPI sudah berjalan dengan baik, selaras, dan mematuhi peraturan yang ada. 

4 Keselarasan, tata kelola, dan kepatuhan SOTK UPI yang mengarah kepada Good 

Governance Organizaton sudah sesuai dengan visi dan misi UPI dengan 

memperhatikan kebutuhan para stakeholder. Pengelolaan program dan keuangan 

cukup transparan dan akuntabel, didiskusikan dalam struktur dan kepegawaian. 

5 Secara umum. Implementasi sotk upi sudah sudah cukup  baik  dan kalo di tinjau 

dari sisi keselarasan  tata kelola dan kepatuhan lebih di tingkatan saja supaya budaya 

kepatuhan baik dalam oraganisai besar ataupun kecil lebih mengutamakan 

kepatuhan yangg taat pada aturan yg sudah tertulis di sotk upi. 

6 Kondisi saat ini sangat transfaran dan menyeluruh kepada stake holder di unit kerja. 

Dan ada nya kerjasama yang baik antar unit kerja contoh nya persiapan AQAS 
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No Uraian Pernyataan Negatif 

1 
implementasi SOTK UPI saat ini ditinjau dari sisi keselarasan, tata kelola, dan 

kepatuhan, belum terlaksana dengan baik 

2 
masih ada beberapa bagian yang belum sinkron dalam menyelesaikan tugas-tugas 

yang beririsan  

3 

Implementasi SOTK UPI belum optimal, karena beberapa jabatan yang sudah tidak 

ada di SOTK masih aktif dan diberikan tunjangan. Hal ini akan berdampak pada 

tunjangan managemen, garis komando, kebijakan, disposisi, dsb. Tenaga 

kependidikan yang di bawahnya agak sulit untuk meningkatkan karirnya  

4 
Kondisi umum yang ada terjadi Overlap/tumpang tindih, kurang selaras, dan terlalu 

kompleks pada sistem tata kelola dan kepatuhan pada kinerja . 

5 
Belum berjalan secara optimal dn mekanisme Sistem juga belum disosialisasikan 

scr maksimal. 

6 
ada ketidakseimbangan  jumlah yang dilayani seksi ADUMSD fakultas dengan yang 

di ditektorat  

7 

Masih belum cukup terintegrasi, mengingat relevansi teknologi yang masih belum 

berkembang terlebih untuk sound broadcasting dalam siaran daring secara langsung 

(live streaming). 

8 
belum sepenuhnya baik dan terkadang SDM tidak memadai sedangkan tugas-tugas 

sangatlah banyak 

9 
Para Kadiv. setara dengan Kasi Adum tidak ada garis komando diantara jabatan tsb 

 

10 
masih ada unit kerja , dalam struktur organisasinya belum bekerja secara maksimal, 

dan kompetensinya belum sesuai dengan tufoksinya  

11 

Bagi Tendik SOTK UPI Tahun 2020 adalah suatu kemunduran, karena jenjang karir 

tendik sangat dibatasi, dari yg sebelumnya dari 1 unit kerja ada 6 kasubag saat ini 

hanya 1 kasie.  Sehingga ada gap atau jarak yg terlalu jauh antara Kabag dengan staf 

pelaksana.  
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No Uraian Pernyataan Saran 

1 

kepatuhan kurang berasal dari intrinsik pegawai/dosen, sehingga memerlukan 

pemimpin yang aktif turun ke bawah dan membuat pemimpin terjebak pada kegiatan 

operasional. meskipun yang strategis tdk terabaikan, tetapi ini membuat pemimpin 

aktif lebih lekas mengalami kelelahan. 

2 

Perlu Evaluasi mendalam setiap unit. Fungsi kasie Adum overlap .  

Perjelas juga batasan mana BPP mempuanyai kewenangan dan fungsinya 

KBTU sebagai pengemban tugas SOTK lama kadang terabaikan. Fungsi koordinasi 

komunikasi ketaatan kadang terlepas dari sisi Etika . 

3 

Secara umum implementasi SOTK UPI di tinjau dr sisi keselarasan masih perlu 

penyesusian lagi, dari sisi tata kelola masih memerlukan penataan lagi, masih 

adanya tumpang tindih kewenangan, dan dari kepatuhan, memerlukan komitmen 

bersama untuk melaksanakan SOTK. 

4 Masih harus ditingkatkan hubungan kerja antar divisinya 

5 

di kampus daerah  wakil direktur masih 1, padahal di SOTK bisa sampai 2 

mengingat jumlah mahasiswa dan prodi di kampus daerah saat ini sudah besar 

sehingga perlu diterapkan menjadi 2, lalu terkadang juga masih merangkap sebagai 

Ketua Satuan Kendali Mutu. 

6 
Perlu dilakukan evaluasi tersendiri pada unit organisasi, apakah tiap unit telah 

melaksanakan SOTK dengan baik 

7 Harapannya, implementasi sotk upi bisa lebih memperhatikan tenaga kependidikan 

8 

Sulit melakukan pengukuran pada analisis jabatan dan analisis beban kerja termasuk 

evaluasi jabatan krn ketidak konsistennan tugas dan fungsi suatu jabatan di pusat 

dan di unit kerja salah satu contoh nya jabatan Kasie adum di fakultas berbeda dg di 

unit kerja lain termasuk KBTU yg tdk jelas kewenangannya dan bbrp jabatan lain.   

Tidak ada metode sbg alat ukur utk mènentukan suatu organisasi unit kerja setingkat 

Biro/Direktorat, Bagian/Divisi/UPT, Subbag/Seksi sebaiknya setiap unit kerja dpt 

dilihat bgm beban kerja suatu unit shg dpt di bentuk setara Direktorat/Biro...dan 



 34 

No Uraian Pernyataan Saran 

disepakati bnrp beban kerja utk setiap unit kerja. Bagaimana kedudukan suatu 

jabatan dpt dilihat struktur garis komando  secara hirarki ( jabatan kasie addum 

kemana gabris komandonya termasuk kbtu)  sehingga hal tsb sulit utk dilakukan 

pemetaan dalam jabatan ( Peta Jabatan) 

9 

Dalam kasus Balai Bahasa, ketimpangan implementasi SOTK menjadi terasa setelah 

jabatan sekretaris secara resmi tidak dapat diperpanjang. Kekhasan dan keunikan 

Balai Bahasa sebagai lembaga kursus atau pemberi layanan pendidikan belum 

mewujud di dalam SOTK sehingga seingga dapat berdampak pada tatakelola dan -

mungkin kepatuhan. Saya kira pertanyaan pertama dan kedua ini memiliki irisan 

yang cukup besar sehingga jawaban saya hampir sama. Sejauh ini kepatuhan tetap 

terjaga tetapi harus segera ada posisi untuk jabatan selevel sekretaris terutama untuk 

melakukan koordinasi dan suprvisi  layanan dan kegiatan akademis. Kekhawatiran 

saya terutama dalam memastikan pengelolaan IJAL yang selama ini ada di bawah 

tanggung jawab Sekretaris. Bukti yang saya sertakan adalah hasil audit ISO 

(Oktober 2021) yang menggambarkan upaya permasalahan seputar upaya Balai 

Bahasa menegakkan quality managment, dan krusialnya jabatan dengan wewenang 

supervisi dan koordinasi di bawah kepala untuk masalah akademis. 
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No Uraian Pernyataan Positif 

1 
Secara umum SOTK ini bisa diterima sebagai pedoman dan sudah mengakomodir 

kebutuhan organisasi sesuai dengan tupoksi utk mencapai visi dan misi 

2 

Saya kira kondisi umum unit sudah cukup baik, cukup banyak untuk mendukung 

implementasi program-program universitas secara keseluruhan dalam rangka 

menuju universitas yang unggul. Begitu banyaknya program-program yang harus 

dijalankan sehingga jelas sangat membutuhkan begitu banyak unit-unit untuk bisa 

lebih fokus terhadap program yang dijalankan. Begitu juga dalam menjalankan 

fungsi dan tugasnya maka hubungan unit-unit ini harus terus diawasi oleh beberapa 

unit yang ada di level atasnya, dengan demikian wajar kalau struktur organisasinya 

begitu sedikit agak gemuk. Agar garapan dan tugas masing-masing unit organisasi 

dalam struktur jelas, maka dibutuhkan tata kerja yang jelas. Oleh karena itu, SOTK 

UPI memiliki tata kerja yang cukup baik yang menjelaskan sistem organisasi tata 

kerja seluruh unit yang ada di universitas. 

3 
Setiap unit organisasi dapat melaksanakan struktur organisasi dan tata kerjanya 

dengan baik 

4 

Kondisi umum unit organisasi dapat dikatakan sudah cukup baik, dan secara kualitas 

sudah dapat mensejajarkan diri dengan unit-unit organisasi lainnya yang setingkat. 

Hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang biasanya dilaporkan 

secara berkala per triwulan. 

Struktur organisasi dalam unit organisasi sudah sesuai. Meskipun di kampus daerah 

tidak semuanya memiliki bengkel/workshop/pusat kajian. Sudah difasilitasi juga 

dalam SOTK, bahwa di kampus daerah "dapat" diangkat 2 (dua) orang wakil 

direktur.  

Dari mulai top management sampai middle management (tataran pimpinan unit 

kerja) memiliki hubungan yang intens, komunikatif, dan kolaboratif. Adapun 

berkaitan dengan tata kerja, dalam tataran konsep yang ada di SOTK, saya pikir 

sejauh ini sudah bagus.  
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No Uraian Pernyataan Positif 

5 

Unit organisasi, struktur organisasi, hubungan kerja, delegasi, dan kewenangan 

sudah baik serta SOTK sudah lebih ramping, hanya pada masa peralihan membuat 

struktur semakin gemuk karena ada 2 SOTK yang berlaku 

6 
Secara umum SOTK di UPI sudah tertata dengan baik dengan birokrasi yang sudah 

cukup jelas 

7 
Kondisi umum unit organisasi  dalam tata kerja yang ada dalamn sotk upi sudah 

mendukung dg kebijakan kebijakan yg ada di upi.  

8 

Yang saya alami seiring jalan nya waktu selama saya bekerja sampai saat ini, kondisi 

saat ini sangat relevan dan organisasi antar unit berjalan baik sehingga tercipta nya 

budaya kerja yang menjujung tinggi asas kebersamaan dan keterbukaan, komunikasi 

kerja yang cepat tanggap di setiap unit kerja 
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No Uraian Pernyataan Negatif 

1 
struktur aga gemuk, hubungan kurang link satu sama lain. banyaknya unit membuat 

tanggungjawab menyebar sehingga kurang fokus dengan prestasi.  

2 
Belum efektif dan evfisien. Masih ada unit yang dalam pelaksanaan kegiatannya 

tumpang tindih dengan unit lainnya.  

3 

Perubahan struktur organisasi di fakultas semula ada kbtu dan 3 kasubbag menjadi 

2 kasi, dimana yg hilang kbtu dan kasubbag umper, yg menjadi permasalahan adalah 

dengan dileburnya kasubag umper ke kasi administrasi umum dan sumber daya yaitu 

adanya perluasan kewenangan dari kasi adminitrasi umum dan sumber daya 

mengelola keuangan dan juga mengelola pembelajaan/pengadaan sehingga bisa 

menimbulkan permasalahan penyimpangan anggaran. Dia yang merencanakan dia 

sendiri yang membelanjakan. Kemudian ada unit kerja yg sebenarnya tidak 

memelukan kasi malah di berikan kasi. Adanya ketimpangan beban tugas kasi 

administrasi umum dan sumber daya di fakultas/unit akademik dengan di unit non 

akademik 

4 

Terjadi overlap pekerjaan terutama yg terdapat di kasie adum (sarpras, kepegawaian, 

keuangan) Tugas KBTU pelaksanaan berjalan koordinasi namung fungsi seolah 

terabaikan. Tidak jelas hirarky kewenangan dan penugasannya.  

5 Terlalu banyak posisi dosen jabatan di unit organisasi  

6 Terlalu kompleks, Gemuk dan kurus fungsi 

7 
Terlalu banyak jabatan yang tidak perlu, dan untuk menentukan orang yang 

menjabatnya tidak sesuai dengan kompetensi. 

8 sering terjadi overlap tugas 

9 

Masih belum jelas dan tegas dalam perihal tupoksi pada jabatan struktural di unit 

seperti fakultas apalagi dalam lingkup tingkat eselon III dan IV, kemudian status 

tenaga struktural tendik tidak sesuai dengan eselonisasi di tingkat nasional. Sebagai 

bukti tidak ada dalam bentuk file, tetapi kita melihat kondisi yang baru saja terjadi 
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No Uraian Pernyataan Negatif 

ketika PDM dalam data SPK yang menandatangani adalah eselon III dan IV, 

sementara di Dikti sendiri tidak terdaftar eselon dimaksud 

10 

struktur organisasi belum ramping, perubahan SAI menjadi SPI di dalamnya masih 

SAI, unit yang mengelola manajemen resiko belum ada, masih ada ketimpangan 

penghargaan antara dekan fakultas dengan direktur kampus daerah.  

11 
masih ada yg belum diterapkan seperti masih adanya departemen, wakil direktur 1. 

dsb. 

12 

SOTK Kampus UPI di Daerah belum sesuai dengan kebutuhan, serta ditempatkan 

selalu dibawah fakultas, padahal memiliki tupoksi yang sama. Misal baru hanya satu 

Wadir. 

13 Tidak menggambarkan azas hirarkis struktur organisasi.. 

14 
Terjadinya beban kerja yang jomblang atau terlalu berat pada unit tertentu terutama 

yang bersifat layanan (dari Divisi langsung ke staf)  
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No Uraian Pernyataan Saran 

1 

Sudah baik, terutama penghapusan departemen.Untuk pusat data, terkait tanggung 

jawab data ke PDDIKTI, sangat sulit diimplemtasikan karena dari sisi kebijakan ada 

di Dit Akademik dan dari sisi sistem ada di DSTI. 

Pusat data sendiri sebenarnya tidak diperlukan dan bisa dilebur ke DSTI. Lebih baik 

DSTI diberdayakan lebih kuat. 

2 

secara umum telah baik. untuk kamda mohon ada tambahan wadir. sotk sudah ada 

tapi belum dijalankan. mohon diperhatikan. jumlah mhs seluruh kamda seperempat 

keseluruhan mhs upi.  

3 SOTK msh perlu penyempurnaan , di tatarn implementasi msh byk yg dibenahi. 

4 

Unit organisasi yg ada dalam SOTK perlu perampingan terutama adanya 2 kasi pd 

setiap unit. Karena kasi sdh dibantu oleh para staf yg ada dibawahnya. Jadi setiap 

unit cukup 1 kasi atau tdk perlu ada, krn ditutupi oleh tenaga fungsional 

5 Perlu di Kaji untuk memfasilitasi karir tendik yang bersetruktur 

6 

Saat ini SOTK sudah merepresentasikan visi dan misi UPI juga sesuai dengan arah 

tata kelola (governance)  yang adaptif dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. 

Namun dilihat dari sisi koordinasi dan model komunikasi antar unit perlu diperbaiki.  

7 

Kondisi umum unit organisasi, struktur organisasi, hubungan dan tata kerja yang ada 

pada SOTK UPI pada dasarnya sudah bagus namun masih ada beberapa 

ketimpangan dalam jabatan seperti KBTU sampai dengan akhir jabatan masih 

menjabat dan dibayar tetapi dalam pekerjaan tidak jelas sehingga menimbulkan 

penumpukan pekerjaan dimana kasi adum harus mengurus semua keuangan, 

kepegawaian, dan umum perlengkapan, disisi lain KBTU tidak jelas tupoksinya. 

Kemudian untuk Kasi Adum akademik dan non akademik saya berharap harus 

dibedakan karena di Fakultas lebih banyak yang harus dikelola dari jumlah pegawai,  

juga jauh lebih. banyak dibanding dengan non akademik, begitu juga dengan umum 

perlengkapan kami di fakultas harus mengurus pengadaan barang, fasilitas dan 

pemeliharaan yang lebih dari unuit non akademik.Apalagi dengan adanya Prodi 
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integrasi yang harus difasilkitasi untuk ruang perkuliahan dan ruang Kaprodi yang 

terintegrasi. Dengan merger kasi adum pada SOTK sekarang ini sangat berat oleh 

karena itu Kasi yang ada di Fakultas sebaiknya kembali seperti yang dulu ada 3 kasi 

supaya Organisasi terurus dengan baik visi, misi tercapai. 

8 
SOTK yg sedang berjalan msh memerlukan penyempurnaan lagi, baik dr struktur 

organisasi, maupum dari tsta kerja. 

9 Hrs punya Sistem yg terintegrasi 

10 

SOTK yang berlaku saat ini sebetulnya lebih ramping, efektif, dan efisien terutama 

kaitannya dengan dihilangkannya departemen. Namun masih tersisanya departemen 

di fakultas kami kadang menyulitkan saat menjelaskan kepada pihak luar terutama 

saat akreditasi internasional karena di fakultas kami, ada Depertemen yg 

membawahi prodi-prodi, ada juga yang departemen tanpa ada prodi, dan ada prodi 

langsung. 

11 

kondisi umum masih belum teratur dan jelas, terutama utk hubungan dengan kamda, 

kamda itu seperti universitas dengan skala kecil, utk pelayanan kpda 

masyarakat/mahasiswa hrs diberikan dengan porsi berkeadilan seperti contoh 

pelayanan perpustakaan di kamda yg struktur organisasi dan hubungan/garis 

tanggung jawabnya terputus dngn perpustakaan pusat yg semestinya jadi satu 

kesatuan struktur organisasi dngn unit perpustakaan pusat sehingga segala dana dan 

pertanggung jawaban menjadi jelas dengan perpustakaan pusat dan perpust.pusat 

bisa menempatkan/memberikan tanggung jawab kpd ahli pustakawannya di daerah2 

menjadi jelas dan serius dengan sistem pelayanan yg sdh terintegrasi dngn 

perpustakaan pusat,  ini menjadi resiko UPI ada kamda yg hrs memberikan layanan 

sumber ilmu kpda masyarakat/mahasiswanya yg ada di kamda secara maksimal dan 

adil, klo perlu memberikan tunjangan setingkat kasie kepada ahli pustakawannya utk 

menunjukan keseriusan dlm hal pelayanan sumber ilmu  kepada 

masyarakat/mahasiswanya yg ada di kamda, tempatkanlah perpustakaan sebagai 

mestinya krna perpustakaan merupakan jantungnya suatu perguruan tinggi dan 
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berpengaruh pada pemeringkatan suatu perguruan tinggi.(saya lampirkan video 

keadaan di perpustakaan kamda yg hanya dikelola oleh petugas yg bukan 

ahlinya(pustakawan) 

12 

Kondisi umum SOTK UPI 2020 masih ada yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) 

sekaitan dengan ketentuan peralihan yang masih mengekang jabatan yang sudah 

tidak ada dalam struktur SOTK UPI 2020 sekarang ini yang mengakibatkan peran 

tusi dari jabatan tersebut tidak ada (terus mau ngapain dengan jabatan tersebut?); 2) 

Fungsi dan Tugas yang bersifat umum mengakibatkan terjadi perselisihan 

kewenangan. 

13 
secara umum sepertinya semua pegawai yg ada di upi belum memahami benar 

tentang SOTK UPI. sebaiknya berikan pemahaman secara jelas. 

14 Masih harus dimaksimalkan hubungan antara divisi atau bagian yang ada 

15 

SOTK sudah baik, namun implementasi SOTK perlu dijalankan secara konsisten dan 

berkesinambungan. koordinasi antar unit kerja/ non kerja dalam pengelolaan 

lembaga perlu ditingktakan  

16 masih berjalan berdiri sendiri. Sebaiknya ada kolabirasi antar unit organisasi 

17 

Saat ini SOTK berjalan dengan tidak membuat DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), 

sehingga informasi mengenai perubahan SOTK tidak dapat difahami dengan baik, 

apa yang terjadi kemudian ada unit yang memang dibutuhkan pada akhirnya tidak 

ada, sementara unit yang kurang efektif dipertahankan/diadakan, dan SOTK juga 

tidak mengakomodasi atau memperhitungkan faktor jenjang karir bagi tenaga 

kependidikan khususnya yang berstatus PNS. Terjadi pula tata kerja yang saling 

bertentangan, sebagai contoh pengelolaan sarpras yang bersatu dengan keuangan, 

sementara beberapa kegiatan sarpras dalam undang-undangnya itu tidak boleh 

berada di unit yang sama dengan keuangan, contohnya pengadaan barang.  
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18 

Perlu selalu ada penyegaran tentang SOTK. Organisasi dan tata kerja mesti terbuka 

menerima sivitas akademika dengan tujuan progresif. Hal ini disebabkan oleh 

berkembangnya organisasi dan tata kerja di lingkungan universitas seperti UPI. 

19 
ada beberapa jabatan yang tidak ada dalam sotk upi saat ini yang sebetulnya masih 

diperlukan terkait kebutuhan organisasi 

20 

Kondisi unit organisasi ada yg overlap misalnya Kasie Adum yg ada diunit 

Akademik dulu dipisahkan antara keuangan & umper, tp skrg disatukan, semestinya 

dipisahkan, sementara di unit kecil tdk perlu ada Kasie Adum krn di unit kecil bisa 

langsung ke unit yg lebih besarnya 

21 

Secara umum, kondisi unit organisasi berdasarkan SOTK baru telah berjalan sesuai 

dg rancangan dan kajian Tim meskipun masih ada kekurangan sedikit-sedikit bagi 

unit yang baru dibentuk.Struktur organisasi berdasarkan keterangan Tim bahwa 

SOTK dibentuk berdasarkan regulasi Kementerian sudah merujuk pada istilah 

"miskin/hemat struktur-kaya fungsi". Namun, di lapangan ada indikasi masih 

diperlukan "kepanjangan tangan" dari pejabat Kepala Bagian/Divisi, khususnya bagi 

unit kerja yang lingkup pekerjaannya sangat luas.Hubungan kerja antarjabatan di 

dalam unit sudah berjalan sesuai dengan tupoksi yang ada meskpun dalam 

inplementasinya masih terjadi mispersepsi/miskomunikasi. Hal ini masih dianggar 

wajar karena di dalam SOTK UPI tersurat dan sersirat nama2 jabatan baru atau 

jabatan merger. 

Tata kerja juga pada prinsipnya sudah terformulasikan ke dalam SOP/BOP unit kerja 

masing-masing. Namun tata kerja tersebut perlu diformulasikan secara formal ke 

dalam peraturan tersendiri agar memiliki kekuatan hukum (legal formal). 
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22 

Secara umum, SOTK sudah menguraikan kondisi umum unit dan struktur organisasi, 

hubungan dan tata kerja. SOTK juga sudah menggambarkan upaya menangani 

kekhususan dan keterkaitan antar unit. Namun kekhususan unit belum ditangani 

secara spesifik  sehingga, dalam kasus Balai Bahasa, misalnya karakteristik dan 

potensi Balai Bahasa (mungkin unit lain juga) tidak muncul dalam SOTK. Ini tentu 

saja berdampak pada kinerja dan proses-proses upaya pengembangan Balai Bahasa 

yang sesuai karakteristik Balai Bahasa yang memiliki core business layanan bahasa 

dengan kekuatan pada layanan pelatihan dan pengetesan bahasa harus melakukan 

beberapa tatalaksana administrasi untuk setiap program kerjanya. Administrasi 

Umum dan Seumberdaya saat ini dilakukan oleh Kasi Adum tetapi tatalaksana 

pendidikan menghendaki jabatan dengan kualifikasi yang berbeda. Ada kegiatan-

kegiatan yang mungkin tidak dapat ditangani dengan tepat oleh kasi ADUM seperti 

pengembangan tes, materi ajar, kurikulum dan realia yang adalah core business Balai 

Bahasa. Saya melampirkan pemetaan kerja akademis di Balai Bahasa sebagai 

gambaran kebutuhan sekretaris di Balai Bahasa. Selain administrasi umum dan 

pendidikan bahasa, program lain yang belum tertata secara optimal adalah 

pemasaran. Saat ini pemasaran Balai Bahasa dilakukan secara sporadis dan 

individual karena. sampai saat ini, belum ada sistem insentif yang memberdayakan 

bagi mereka (staf Balai) yang berhasil mendatangkan atau menciptakan income bagi 

Balai Bahasa. File yang disertakan hanya memuat kegiatan akademis di Balai Bahasa 

saja. 

23 Masih ada unit/jabatan/tugas yang perlu direviu kembali 

24 

Maaf izin berpendapat tanpa bermaksud mengecilkan TIM SOTK UPI, yang saya 

kritisi adalah SOTK di lingkup unit organisasi pusat.  Setiap Unit Organisasi Pusat 

(Biro/Direktorat) memiliki karakteristik, lingkup kerja, mekanisme kerja yang 

berbeda-beda, oleh karena itu perlakuannya tidak bisa disama ratakan mengenai 

jumlah Kabag/Kasubag di masing-masing unit kerja . Disarankan TIM SOTK UPI 

sebelum menetapkan kebijakan baiknya melakukan survey/wawancara/penelitian 
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kepada setiap unit kerja agar unit terkecil/subbagian dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan masing2 demi tercapainya visi, misi UPI. 

 

 

 

 


