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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Pada era globalisasi seperti saat ini, kemampuan sumber daya manusia 

(SDM) yang kompetitif sangat dibutuhkan, karena menurut Sumarsono (2004: 

236) globalisasi yang muncul merupakan global competition, global business, 

global company, dan global organization.  Perubahan–perubahan tersebut 

menuntut daya adaptasi (adaptation) dan akomodasi (accommodation) yang 

tinggi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan dampak globalisasi ini. 

 Dalam rangka menghadapi globalisasi yang demikian laju, dibutuhkan 

lembaga pendidikan yang mencetak insan-insan yang handal dan mumpuni di 

bidangnya.  Hal ini sejalan dengan misi pendidikan di Indonesia yaitu 

menghasilkan insan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang cerdas dan 

kompetitif. Saat ini lembaga pendidikan atau dalam hal ini perguruan tinggi 

merupakan pusat keunggulan (center of excellent), dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang 

didukung oleh tenaga administratoris profesional dalam rangka 

mengimplementasikan pelayanan pendidikan secra prima.  Tenaga 

kependidikan perguruan tinggi negri (PTN) merupakan bagian pegawai negeri 

sipil (PNS) yang tunduk pada peraturan dan perundangan yang berlaku di 

Indonesia. Namun di perguruan tinggi negri (PTN) masih banyak tenaga 

kependidikan yang berstatus tenaga honorer, yang belum diangkat menjadi 

pegwai negri sipil (PNS), tetapi memiliki tuntutan untuk berkinerja dengan 

baik. 
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 Perguruan tinggi negri (PTN) secara organisatoris dijalankan oleh tiga 

pilar penggerak, yaitu pimpinan perguruan tinggi, tenaga pengajar, dan tenaga 

kependidikan.  Pimpinan perguruan tinggi negri dalam hal ini memiliki tugas 

manajerial terhadap jalannya perguruan tinggi tersebut, tenaga pengajar dalam 

hal ini memiliki tugas operasional pendidikan dalam menjalankan fungsi inti 

perguruan tinggi yaitu tri dharma perguruan tinggi, sedangkan tenaga 

kependidikan memiliki tugas pokok menunjang keberhasilan manajerial dan 

operasional dari sisi administratif, arsiparis, dan teknis.   

Apabila dilihat dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) di 

perguruan tinggi, pimpinan dan tenaga pengajar telah dilakukan upaya-upaya 

untuk meningkatkan (upgrade) kemampuan maupun keahliannya, yang sering 

terabaikan untuk mendapatkan peningkatan  kemampuan maupun keahliannya 

adalah bagian tenaga kependidikan.  Sebagai contoh ketidaksesuaian 

(unappropriate) pendidikan, keahlian, dan atau kecakapan individu yang 

menempati posisi pada bidang tertentu.    

Secara garis besar tenaga kependidikan di perguruan tinggi berperan 

sebagai motor penggerak administratif dan kependidikan proses belajar 

mengajar.  Menurut Siagian (2007: 28) kegiatan penunjang adalah keseluruhan 

upaya yang dibuat oleh satuan-satuan kerja tertentu yang meskipun tidak 

terlibat langsung dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 

organisasi, tetapi memberikan dukungan kuat kearah keberhasilan 

penyelenggaraan tugas pokok.  Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Ranupandojo 

dan Husnan  (2002: 71) bahwa efisiensi suatu organisasi sangat tergantung pada 

baik atau buruknya penggembangan anggota organisasi itu sendiri. 
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Permasalahan tentang kualitas tenaga kependidikan sering menjadi hambatan 

bagi perguruan tinggi sebagai suatu organisasi untuk berkembang, karena pada 

dasarnya tugas fungsional adalah kombinasi dari tugas pokok dan tugas 

penunjang.  Yang keduanya harus berjalan dan bersinergi satu dan lainnya. 

Dalam rangka optimalisasi kerja dan peningkatan kualitas komponen-

komponen penyusun sumber daya manusia di sebuah perguruan tinggi harus 

dikembangkan (upgrade) baik dalam bidang keahlian/pengetahuan (hard skill) 

maupun dalam segi sikap, perilaku, personality, ketelitian, berfikir analitis, dan 

sebgainya (soft skill).  Menurut Mangkuprawira dan Hubeis (2007: 69) 

beberapa indikator mutu seorang karyawan adalah derajat pendidikan, 

pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi.  Semakin tinggi derajat mutu 

sumber daya manusia (SDM) maka semakin tinggi pula produktivitas kerjanya. 

Pengembangan tenaga kependidikan di perguruan tinggi harus 

dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, untuk menciptakan 

individu-individu yang memiliki kompetensi di bidangnya.  Pada 

implementasinya awalnya diperlukan peningkatan mentalitas (soft skill) seperti: 

perbaikan pola pikir, persepsi, dan perilaku, yang akan mendukung proses 

selanjutnya yaitu peningkatan kemampuan/pengetahuan (hard skill).  Karena 

dasar dari segala kemajuan seorang manusia adalah keinginannya untuk maju 

dan berkembang. 

PTN XYZ adalah salah satu perguruan tinggi negri (PTN) ternama di  

daerah Jawa Tengah memiliki 1397 orang tenaga kependidikan yang bergerak 

di bidang arsiparis, administratif, pustakawan, dan laboran/teknisi.  Dari jumlah 

tesebut 797 orang adalah PNS dan 600 orang sebagai honorer.  Dalam rangka 
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menghadapi perubahan status PTN XYZ dari perguruan tinggi negri (PTN) 

menuju ke perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN) yang 

berarti meningkatnya desakan otonomi untuk menuju kemandirian seutuhnya 

dan tata pengelolaan organisasi yang baik (good governance) seperti 

profesionalitas, pelayanan prima, serta kecepatan dan ketepatan. Saat ini 

pelatihan di PTN XYZ masih bergantung kepada pelatihan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, namun di sisi lain pemerintah juga sudah 

memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk melakukan peningkatan 

kualitas sumber daya manusianya.  Dengan demikian sudah seyogyanya 

perguruan tinggi negri merencanakan dan melakukan pelatihan secara mandiri.  

Namun hingga saat ini PTN XYZ belum melakukan pendataan untuk jenis dan 

jumlah pelatihan yang harus diselenggarakan.  

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas kebutuhan pelatihan dalam 

rangka peningkatan mutu kinerja tenaga kependidikan di PTN XYZ. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dalam menghadapi perubahan status ke 

perguruan tinggi badan hukum milik Negara (PT BHMN) dan peningkatan 

daya saing PTN XYZ maka diperlukan suatu analisis kebutuhan  pelatihan 

sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga kependidikan.  Terkait dengan 

hal tersebut, maka berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian yang akan 

dilakukan : 

a.  Apakah pelatihan sebelumnya telah diikuti oleh tenaga 

kependidikan di PTN XYZ telah sesuai dengan keinginan serta 

tuntutan profesionalisme pekerjaan dan tantangan di masa depan? 
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b. Pelatihan-pelatihan apa yang dibutuhkan oleh tenaga kependidikan 

di PTN XYZ dalam rangka perubahan status menjadi PT BHMN 

telah teridentifikasi dan mencukupi? 

c. Adakah terdapat korelasi antara pelatihan dengan kinerja serta 

kesiapan tenaga kependidikan di PTN XYZ? 

d. Implikasi manajerial tentang kebutuhan pelatihan bagi PTN XYZ, 

khususnya pada tenaga kependidikan dalam rangka menuju 

pencapaian visi dan misi PTN XYZ dan tantangan di masa depan. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

a. Mengevaluasi pelatihan yang telah ada dan merumuskan kebutuhan 

pelatihan bagi tenaga kependidikan. 

b. Mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan pelatihan tenaga 

kependidikan di tiap fakultas di lingkungan PTN XYZ dalam rangka 

persiapan perubahan status menjadi PT BHMN. 

c. Mengetahui korelasi antara pelatihan dengan kinerja tenaga 

kependidikan di PTN XYZ. 

d. Merekomendasikan suatu implikasi manajerial tentang pelatihan, 

khususnya bagi tenaga kependidikan dalam rangka menuju pencapaian 

visi dan misi PTN XYZ dan perubahan status di masa mendatang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Pengalaman praktis serta pengaplikasian teori-teori tentang ilmu 

manajmen sumber daya manusia (MSDM) yang telah didapatkan 

selama masa perkuliahan. 

b. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi organisasi untuk melakukan 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga 

kependidikan secara optimal, agar terwujud perbaikkan mutu kinerja 

dan kepuasan tenaga kependidikan yang kondusif dalam rangka 

pencapaian visi dan misi organisasi serta persiapan menghadapi 

tantangan di masa mendatang. 

1.5 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis kebutuhan pelatihan dan 

tenaga kependidikan pada PTN XYZ dalam rangka pencapaian visi dan misi 

organisasi serta persiapan dalam rangka perubahan status pengelolaan dari PTN 

ke PT BHMN.  Responden adalah seluruh kasubbag administrasi fakultas PTN 

XYZ beserta pimpinan langsungnya (kabag sebagai narasumber), yang 

berjumlah total 45 orang responden.  Penelitian ini akan melihat kapasitas 

kinerja individu, yang akan dibandingkan dengan tuntutan jabatan, selanjutnya 

disinergikan dengan kebutuhan pelatihannya. 

Pemilihan kabag dan kasubbag administrasi ditingkat fakultas, didasari 

bahwa pada kondisi perubahan status PTN XYZ menjadi PT BHMN dengan 

implikasinya yaitu pengelolaan secara otonomi, bagian administrasi yang akan 

menjadi ujung tombak dan penggeraknya. 




