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I.  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan salah satu perguruan tinggi 

yang telah menyandang status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 154 tahun 2000. Oleh karena itu, IPB 

mendapat hak otonomi, yaitu untuk mengelola sumberdaya yang ada di 

lingkungannya, mengatur sendiri program organisasi dan program tridharma, 

termasuk sistem kerja dan operasionalnya secara efektif, efisien, dan akuntabel.  

Kemampuan dalam mengelola organisasi merupakan salah satu syarat 

kemampuan yang diberikan oleh Pendidikan Tinggi (Dikti) dan harus dimiliki 

oleh PT BHMN (Chozin, 2007). Aturan ini juga semakin diperkuat dengan 

adanya Pasal 51 Ayat (2)  UU.No. 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan satuan 

pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, 

jaminan mutu dan evaluasi yang transparan dengan kemandirian perguruan 

tinggi untuk dapat mengelola sendiri lembaganya. 

Otonomi perguruan tinggi merupakan reformasi pendidikan tinggi yang 

memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengatur sendiri dalam 

hal governance, manajemen sumberdaya, dan manajemen program yang ada 

pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, IPB memiliki kewajiban untuk dapat 

mengelola sendiri sumberdaya yang ada agar dapat bekerja lebih produktif. Saat 

ini, sumberdaya yang dimiliki IPB belum diberdayakan secara optimal, sehingga 

tuntutan mengoptimalkannya sangat mendesak. Padahal saat ini IPB telah 

melakukan Sentralisasi Administrasi Desentralisasi Akademik dan Riset 

(SADAR).  
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Berdasarkan fungsinya, tenaga penunjang IPB terdiri dari tenaga 

penunjang akademik dan administrasi. Tenaga penunjang adalah orang yang 

berdasarkan persyaratan, pendidikan dan keahlian dan kemampuannya diangkat 

oleh IPB untuk memperlancar kegiatan institusi. Oleh karena itu, Kepala Tata 

Usaha sebagai tenaga penunjang administrasi memiliki peranan yang penting 

dalam hal memperlancar kegiatan-kegiatan yang ada dalam institusi. 

Kompetensi dalam bidang administrasi yang dimiliki oleh KTU sangat 

dibutuhkan dalam menciptakan kegiatan akademik yang rapi, efektif dan efisien. 

Pelatihan SDM IPB merupakan suatu aktivitas pembelajaran untuk 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pegawai IPB 

dalam rangka mencapai tujuan IPB serta proses pengembangan lebih lanjut. 

Pelatihan SDM IPB diarahkan agar pegawai mendapatkan tiga dasar 

pembelajaran, yaitu koginitif, afektif dan psikomotorik. Unsur kognitif 

diarahkan pada pengetahuan yang harus dikerjakan terhadap suatu pekerjaan. 

Unsur afektif diarahkan agar dapat mendorong pegawai IPB bekerja lebih baik, 

berperilaku baik, hati-hati, mampu memecahkan persoalan seperti lingkungan 

kerja yang tidak kondusif, produktivitas rendah, bekerja dibawah kapabilitas, 

dan mengembangkan kemampuannya melalui proses belajar secara terus 

menerus. Unsur psikomotorik diarahkan pada penguasaan manual skills 

termasuk aktivitas dan pergerakkan fisik yang harus dilakukan untuk 

mendapatkan kinerja optimal. 

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas kebutuhan pelatihan Kepala 

Tata Usaha (KTU) yang ada di lingkungan IPB. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Saat ini IPB telah memiliki assessment center yang memiliki fungsi 

sebagai assessor dalam penerimaan atau recruitment pegawai di IPB. Akan 

tetapi pembentukan assessment center ini baru berlaku seteleh IPB menjadi PT 

dengan status BHMN. Pada masa tersebut, hanya beberapa orang saja yang 

melalui proses assessment sebelum menjadi KTU. 

Aturan-aturan baru menuntut adanya profesionalitas dari tiap sumberdaya 

manusia yang ada. Kepala Tata Usaha (KTU) yang sudah lama memegang 

jabatannya masih dipengaruhi oleh budaya kerja yang lama. Sedangkan Kepala 

Tata Usaha (KTU) yang baru masih membutuhkan penyesuaian dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu diperlukan persepsi yang sama dari 

setiap KTU terhadap tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya. Di sisi lain, ada 

beberapa KTU yang sudah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan 

oleh IPB, akan tetapi belum pernah ada pelatihan yang teridentifikasi dengan 

jelas, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan KTU.  

Berdasarkan narasi diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan yang 

ada, yaitu: 

1. Bagaimana persepsi Kepala Tata Usaha (KTU) yang ada di lingkungan IPB 

terhadap pelatihan yang selama ini diikuti? 

2. Pelatihan apa yang dibutuhkan oleh Kepala Tata Usaha (KTU) di lingkungan 

IPB? 

3. Bagaimana hubungan antara pelatihan dengan kinerja KTU berdasarkan 

persepsi KTU? 
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4. Bagaimana implikasi manajerial tentang kebutuhan pelatihan bagi Kepala 

Tata Usaha (KTU) di lingkungan IPB agar dapat tercipta kegiatan 

administrasi yang efektif dan efisien sehingga mendukung kelancaran 

kegiatan akademik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan melihat perumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwa tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi persepsi KTU terhadap pelatihan. 

2. Mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan oleh KTU yang ada di 

lingkungan IPB. 

3. Mengidentifikasi korelasi pelatihan dengan kinerja berdasarkan persepsi 

KTU. 

4. Merekomendasikan suatu implikasi manajerial tentang kebutuhan pelatihan 

KTU yang ada di lingkungan IPB. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, IPB, dan bagi 

yang membacanya. 

a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dari ilmu 

manajemen sumberdaya manusia yang telah diperoleh selama masa 

perkuliahan serta merupakan proses pembelajaran, peningkatan wawasan 

pengetahuan dan pengalaman. 
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b. Bagi Institut Pertanian Bogor, diharapkan hasil penelitian ini akan dapat 

berguna dan bermanfaat serta memberi masukan mengenai pelatihan yang 

dibutuhkan oleh Kepala Tata Usaha di lingkugan IPB. 

c. Bagi dunia pendidikan, diharapkan penelitian ini akan berguna bagi 

pengembangan wawasan dunia pendidikan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis kebutuhan pelatihan 

Kepala Tata Usaha (KTU) di Lingkungan IPB. Responden pada penelitian ini 

adalah Kepala Tata Usaha (KTU) yang berada di lingkungan IPB, yaitu KTU 

fakultas dan KTU departemen. Penelitian ini dilakukan pada masa terjadi transisi 

organisasi di IPB.  
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