
I.  PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 154 Tahun 2000 

menetapkan status Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara 

(BHMN). Sejak ditetapkannya status hukum IPB menjadi BHMN berarti terjadi 

pengalihan sejumlah kewenangan atau otoritas (devolusi) pengelolaan IPB dari 

negara (pemerintah pusat) kepada IPB sebagai Institusi pendidikan tinggi yang 

mandiri. Singkatnya, derajat atau spektrum otoritas yang dimiliki IPB  kini tidak 

lagi terbatas hanya sekedar pada otoritas akademik dibidang keilmuan 

sebagaimana dimilikinya di masa lalu, namun meluas kepada kewenangan lainnya 

seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan sumberdaya manusia, dan 

penatalaksanaan asset-asset lain yang terkait dengan proses pendidikan tinggi di 

lingkungan IPB BHMN. Sebagai institusi pendidikan tinggi negara, IPB dalam era 

BHMN memiliki keleluasaan kewenangan dalam menentukan dan mengatur serta 

menatalaksanakan sumberdaya-sumberdaya kelembagaan yang menentukan 

perjalanan IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi. 

Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai sebuah organisasi juga perlu 

melakukan perencanaan sumberdaya manusia terutama sejak IPB mencanangkan 

program IPB sebagai Research Based University dan World Class University yang 

salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas output. Salah satu bidang 

yang memerlukan penyesuaian dan pembaharuan itu adalah sumberdaya manusia 

(SDM).  
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Direktorat Sumberdaya Manusia dan Administrasi Umum (Dit SDM & 

AU) IPB berdiri sejak Juli tahun 2003 sebagai pengembangan dari Biro 

Administrasi Umum dan Kepegawaian. Direktorat ini mempunyai mandat 

pengembangan SDM IPB baik dosen maupun tenaga penunjang agar siap 

menjalankan visi misi IPB BHMN untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sebagian besar status SDM IPB sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang tunduk 

pada aturan-aturan standar kepegawaian negara, telah membuat SDM IPB selama 

ini (sebelum masa era BHMN) memiliki sikap mental, perilaku, dan etika kerja 

yang kurang kondusif terhadap perubahan. Pentingnya sumberdaya manusia 

karena merupakan aset organisasi yang paling penting dan mampu membuat 

sumberdaya organisasi lainnya bekerja. Selain itu sumberdaya manusia penting 

karena mempengaruhi efisiensi dan efektifitas organisasi. Manajemen sumberdaya 

manusia yang efektif mengharuskan pimpinan untuk menentukan cara terbaik 

dalam mengkaryakan orang-orang untuk mencapai tujuan institusi dan 

meningkatkan kinerja organisasi. Manajemen sumberdaya manusia yang efektif 

juga mengharuskan anggota organisasi untuk mencapai tujuan pribadi mereka. 

Setiap karyawan yang memasuki institusi tentu mempunyai tujuan yaitu untuk 

memenuhi berbagai kebutuhannya. Tujuan yang terdapat pada diri karyawan ini 

haruslah sejalan dengan tujuan institusi, sehingga karyawan tidak dirugikan dan 

karyawanpun dapat memberikan sumbangannya kepada institusi. Untuk itulah 

diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja, sehingga institusi dapat memanfaatkan 

tenaga kerja dan memanfaatkan tenaga kerja yang ada secara optimal sesuai 

dengan jabatan yang didudukinya. 
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Pada hampir semua organisasi besar, perencanaan sumberdaya manusia 

dianggap penting bagi efektifitas manajemen. Selama beberapa dekade yang lalu, 

perusahaan-perusahaan telah melaksanakan proses sistematik untuk menentukan 

tujuan, sumberdaya yang dibutuhkan dan cara beroperasinya, yang semuanya ini 

merupakan perencanaan yang bersifat strategik. Berkaitan dengan hal tersebut 

Direktorat SDM dan AU IPB memegang peranan penting dalam hal perencanaan, 

tugas yang cukup berat karena jumlah SDM (terutama tenaga penunjang) yang 

ada terlalu banyak serta kualitas dan kompetensinya yang masih belum sesuai 

dengan yang diharapkan. Saat ini jumlah pegawai IPB ada!ah 3.866 orang, dosen 

terdiri dari 1.272 orang PNS dan 68 orang honorer serta Tenaga penunjang terdiri 

dari 1.355 orang PNS dan 1 .171 orang tenaga honorer. Jumlah ini masih terlalu 

besar bila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang dilayani yaitu baru 

sekitar 25.000 orang (S0, S1, S2 dan S3). Kondisi tersebut menghasilkan rasio 

dosen/mahasiswa sebesar 1 : 19 dan rasio dosen tenaga penunjang 1 : 2. Dengan 

kondisi SDM seperti ini, kebijakan SDM IPB yang dilakukan bukan dengan 

kebijakan pengurangan pegawai dalam rangka efisiensi. Kebijakan ini diambil 

mengingat asset lahan dan kebun / laboratorium lapangan cukup besar diimiliki 

IPB dan masih relative 'idle' pemanfaatannya. Oleh karena itu transformasi SDM 

baik kualitas, kompetensi maupun distribusinya perlu dilakukan dalam rangka 

optimalisasi asset yang dimiliki IPB untuk akhirnya akan kembali untuk 

kesejahteraan bagi sumberdaya manusianya. 

Salah satu unsur perencanaan sumberdaya manusia (tenaga kerja) yaitu 

jumlah tenaga kerja harus sesuai atau ideal untuk setiap bagian, dalam arti beban 

kerja yang dihadapi oleh tenaga kerja sesuai dengan kemampuan yang 
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dimilikinya. Untuk mengetahui betapa pentingnya suatu jabatan yang ada pada 

institusi diperlukan analisa Jabatan yang dilanjutkan dengan menentukan berapa 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

terjadinya kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja. 

Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan pemborosan karena 

pemanfaatan tenaga kerja tidak optimal, sedangkan kekurangan tenaga kerja akan 

dapat mengakibatkan ketimpangan dalam proses produksi, dan lebih jauh lagi 

akan mengakibatkan target produksi tidak tercapai. Oleh karena itu perusahaan 

harus mempertimbangkan berapa jumlah tenaga kerja yang ideal pada setiap 

bagian agar produktifitas yang diharapkan dapat tercapai. 

Secara konkret, IPB BHMN perlu merumuskan bagaimana bentuk dan 

mekanisme pemanfaatan sumberdaya manusia secara optimal, bagaimana 

mengembangkan daya kompetensi SDM yang merangsang peningkatan prestasi, 

bagaimana mengembangkan reward and punishment system yang memberikan 

iklim bagi SDM untuk bekerja secara produktif, berkualitas, dan mampu bersaing 

khususnya dengan lembaga akademik sejenis di luar negeri. Manajemen 

profesional sangat dibutuhkan untuk menentukan kualitas sumberdaya manusia 

dalam memberikan pelayanan mahasiswa yang berkualitas. Penelitian bertujuan 

untuk mengetahui jumlah optimal kebutuhan tenaga kerja Direktorat Sumberdaya 

Manusia dan Administrasi Umum IPB, salah satu unsur utama pendukung 

pelayanan mahasiswa dan dosen adalah Sumberdaya Manusia (SDM) yang padat 

karya dan berkualitas tinggi, disertai kesadaran akan penghayatan pengabdian 

kepada kepentingan institusi. Perencanaan SDM atau menurut beberapa referensi 

disebutkan sebagai manajemen personalia dikaitkan dengan rencana strategis, 
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perencanaan ketenagaan tersebut juga menganalisis job title,  job description, job 

specification yang tetap dan optimal. Oleh karena itu perencanaan tenaga kerja 

merupakan serangkaian proses yang sangat menarik untuk dipelajari, tanpa 

perencanaan yang baik akan dapat mengakibatkan tidak jelasnya kebutuhan 

tenaga kerja dalam suatu bagian. Dalam hal ini kebutuhan tenaga kerja merupakan 

dasar bagi manajemen sumberdaya manusia selanjutnya, sehingga aspek ini 

menjadi aspek yang utama. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini penting dilakukan 

untuk menganalisa jabatan yang ada pada Direktorat SDM dan AU yang pada 

kenyataannya belum memiliki sistem yang jelas, padahal Direktorat ini memiliki 

lingkup tugas yang penting dalam pengembangan sumberdaya manusia. Selain 

itu, penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana perencanaan kebutuhan tenaga 

kerja yang ada. Dengan hasil penelitian tersebut dapat diperoleh alternatif-

alternatif solusi untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi direktorat SDM 

dan AU Institut Pertanian Bogor. 

1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang timbul yaitu adanya tuntutan dari Direktorat 

Sumberdaya Manusia dan Administrasi Umum sebagai penyedia tenaga kerja 

yang menginginkan agar pegawai mengunjuk kerjakan pekerjaannya dengan baik. 

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa Institut Pertanian Bogor belum memiliki 

Assesment Center yang langsung berada dibawah pengawasan Direktorat 

Sumberdaya Manusia dan Administrasi Umum, sehingga orang yang bekerja 

belum sesuai dengan kompetensinya, di samping itu belum ada data tentang 

jumlah tenaga kerja yang seharusnya ditempatkan di unit tertentu yang 
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berdasarkan pada kompetensinya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan 

pegawai rektorat terhadap mahasiswa dan dosen Institut Pertanian Bogor melalui 

efisiensi tenaga kerja, dan untuk mendapatkan efisiensi dalam penggunaan tenaga 

kerja, diperlukan tenaga kerja yang mempunyai kuantitas dan kualitas yang sesuai 

dengan kebutuhan institusi.   

1.3 Tujuan Penelitian 
 
 Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan: 

1. Menganalisa jabatan yang ada pada Direktorat Sumberdaya Manusia dan 

Administrasi Umum  

2. Menganalisa jumlah kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan 

kompetensinya  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari gambaran tujuan yang ingin dicapai, maka hasil studi ini diharapkan 

berguna baik bagi institusi maupun penulis. 

Kegunaan bagi Direktorat SDM dan AU: 

Dapat membantu mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja yang harus ada 

dilingkungan direktorat SDM dan AU sesuai dengan kompetensi untuk 

menunjang visi dan misi IPB 

Kegunaan bagi penulis : 

1. Meningkatkan kemampuan analisis yang berkaitan dengan manajemen 

sumberdaya manusia, khususnya tentang analisis kebutuhan tenaga kerja. 

2. Kesempatan untuk menerapkan dan menggunakan konsep-konsep dan 

keterampilan yang diperoleh selama masa pendidikan pada kondisi yang 

sebenarnya 
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1.5 Ruang lingkup 
 

Penelitian dibatasi pada beberapa hal : 

1. Unit yang dikaji adalah Direktorat Sumberdaya Manusia dan Administrasi 

Umum 

2. Aspek yang dikaji terbatas pada kebutuhan tenaga kerja untuk memenuhi 

keadaan ideal dalam unit kerja Sumberdaya Manusia dan Administrasi 

Umum 

3. Penelitian ini terbatas pada keadaan alih status dari PTN ke kondisi IPB 

sebagai Perguruan Tinggi BHMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




