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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Laboratorium memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung 

kegiatan akademik di perguruan tinggi yang merupakan sarana bagi mahasiswa dan 

dosen dalam melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat.  Laboratorium perguruan tinggi harus dikelola oleh tenaga 

kependidikan Pranata Laboratorium Pendidikan  secara profesional agar fungsi 

laboratorium pada kegiatan tridharma perguruan tinggi dapat maksimal sesuai 

dengan fungsi keberadaan laboratorium tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan 

yang sangat cepat tentunya memerlukan dukungan perkembangan sistem 

manajemen pengelolaan laboratorium modern yang cepat pula sehingga peralatan 

dan fasilitas laboratorium tersebut dapat difungsikan secara optimal.  Hal ini 

penting pula untuk memastikan validitas setiap data (akurasi, presisi, 

reproducibility, repeatibility, tracebility) yang dihasilkan pada kegiatan praktikum, 

penelitian, dan kegiatan pelayanan pada masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang pendidikan 

tinggi, laboratorium di perguruan tinggi dipimpin oleh seorang dosen yang 

memiliki keahlian dan telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan cabang ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.   Sebagai kepala laboratorium yang 

ditetapkan berdasar SK pimpinan Perguruan Tinggi, ia bertanggungjawab dalam 

pengelolaan laboratoriumnya, termasuk pembinaan dan pengembangan tenaga 

yang bekerja di laboratorium.Tenaga yang bekerja di laboratorium perguruan tinggi 

pada umumnya terdiri dari dosen, instruktur, laboran dan teknisi.Tenaga instruktur, 

laboran dan teknisi mempunyai tugas di laboratorium perguruan tinggi sebagai 

mitra bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan 

tinggi.Dalam hal-hal tertentu mereka juga harus memberikan layanan kepada 

masyarakat yang memerlukan. 

Pada awal tahun 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 03/Januari/2010 dan 

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara No. 02/V/PB/2010 dan No. 13/Mei/2010, telah mulai ditetapkan jabatan 

fungsional bagi teknisi, laboran, analis dan instruktur yang sekarang dikenal dengan 

nama Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP). PLP merupakan jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan 

pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang. PLP memiliki ruang lingkup tugas mengelola laboratorium berdasarkan 

metode keilmuan tertentu, baik untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi). 

Kebijakan ini ditetapkan pemerintah untuk mengatasi terbatasnya 
pengembangan karir instruktur, laboran dan teknisi serta memberikan kesempatan 

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan bidang 

tugas yang diembannya sehingga kinerja PLP diharapkan akan meningkat seiring 

dengan motivasi yang tumbuh karena adanya penghargaan terhadap 

profesionalisme PLP tersebut.  
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Selanjutnya, profesionalitas PLP tentu tidak akan tercapai tanpa adanya 

perencanaan sumberdaya manusia yang tepat pada suatu institusi pendidikan.   

Perencanaan sumberdaya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil 

dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.   

Dengan perencanaan  PLP yang baik, suatu institusi  akan mampu mengantisipasi 

kekurangan tenaga PLP baik secara kualitas maupun kuantitas dalam memenuhi 

kebutuhan dan pengembangannya di masa mendatang. 

Menurut Irawan (2004), Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan kegiatan penentuan jumlah dan jenis SDM yang diperlukan organisasi 

untuk masa yang akan datang. Demikian juga menurut Suchler dan Walker (1990) 

menyatakan bahwa proses manajemen dalam menentukan pergerakan SDM 

organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa 

depan.Handoko (2001) mengatakan bahwa perencanaan SDM merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaa-permintaan 

bisnis dan lingkungan pada organisasi diwaktu yang akan datang dan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-

kondisi tersebut. 

Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai sebuah institusi pendidikan tentu 

sangat perlu melakukan perencanaan sumberdaya manusia terutama sejak 

dicanangkannya IPB sebagai Research Based University,  yang salah satu tujuannya 

adalah untuk meningkatkan kualitas output riset yang mau tak mau melibatkan 

berbagai laboratorium di IPB.  Oleh karena itu, perencanaan PLP yang mendukung 

performa laboratorium dalam pencapaian visi dan misi tersebut sangat dibutuhkan.  

Menurut Wirawan (2009) dalam pencapaian visi dan misinya, setiap organisasi 

memerlukan sumberdaya yang merupakan sumber energi, tenaga, dan  kekuatan 

yang diperlukan untuk menciptakan daya gerakan, aktifitas, kegiatan dan 

tindakan.Pemenuhan kebutuhan SDM organisasi di masa depan dipengaruhi oleh 

kondisi faktor lingkungan dan ketidakpastian, disertai trend pergeseran organisasi 

dewasa ini. Organisasi dituntut untuk semakin mengandalkan pada speed atau 

kecepatan, yaitu mengupayakan yang terbaik dan tercepat dalam memenuhi 

kebutuhan tuntutan/pasar (Sculer dan Walker 1990). 

Disamping itu, seperti yang terdapat dalam Renstra IPB 2014-2018 bahwa 

pengelolaan dan pengembangan SDM masih merupakan kelemahan internal 

sehingga dalam mencapai visi dan misinya IPB dituntut untuk secara terus menerus 

meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.   Perencanaan kebutuhan akan 

laboratorium yang terstandarisasi, PLP yang kompeten (ISO/IEC 17025:2005) dan 

kesesuaian antara tipe laboratorium dan kompetensi yang dimiliki PLP menjadi hal 

yang krusial untuk dilakukan oleh IPB saat ini.  Pemusatan PLP dengan jabatan 

tertentu pada suatu laboratorium tertentu menjadikan hambatan bagi pelaksanaan 

kegiatan tridharma pendidikan tinggi. 

Berdasarkan data Direktorat SDM IPB tahun 2014 dari 1654 tenaga 

kependidikan (non dosen) yang didalamnya terdapat 181 orang tenaga PLP yang 

telah di inpassing atau disesuaikan dalam jabatan fungsional PLP dan tersebar ke 

dalam 121 jenis laboratorium. Gambar berikut memperlihatkan sebaran PLP 

menurut Fakultas dan kantor pada laboratorium yang ada di IPB. 
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Sumber: Direktorat SDM IPB (2014) 
 

Gambar 1 Sebaran PLP menurut fakultas pada laboratorium IPB 

 

Data tersebut belum memberikan informasi mengenai penyebaran tenaga 

PLP secara detail pada setiap tipe laboratorium dan jumlah kebutuhan  masing-

masing laboratorium berdasarkan tipe dan kompetensi/jabatannya dan informasi ini 

masih sangat terbatas dan minim. Di lain pihak, informasi ini sangat dibutuhkan 

dalam perencanaan strategi manajemen SDM umumnya dan strategi manajemen 

tenaga PLP pada khususnya. 

Penelitian mengenai analisis kebutuhan Tenaga PLP, klasifikasi 

laboratorium dan sebaran   jumlah serta kualitas PLP tentunya akan menghasilkan 

informasi penting yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan program 

kerja satuan kerja yang mengelola SDM dalam organisasi guna meningkatkan 

produktivitas kerja laboratorium dan untuk  mendukung pencapaian-pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan oleh IPB sebagai world class university. 

 

Perumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang spesifik bagi PLP di IPB dan dijadikan dasar pada 

penelitian ini, antara lain : 

1. Bagaimana gambaran pengadaan kebutuhan tenaga PLP di IPB saat ini, apakah 

sebaran dan kompetensi sudah direncanakan dengan baik? 

2. Berapa jumlah ideal PLP pada laboratorium pendidikan pada masing-masing 

laboratorium di IPB? 

3. Strategi apa yang dilakukan untuk memenuhi jumlah optimal PLP IPB 

mengacu pada PERMENPANRB No. 03 Tahun 2010? 

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Menganalisis perencanaan kebutuhan  formasi beban kerja  PLP, sebaran dan 

kompetensinya. 

2. Menganalisis jumlah  PLPIPB mengacu pada PERMENPANRB No. 03 Tahun 

2010. 
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3. Merumuskan strategi perencanaan kebutuhan yang dapat memenuhi kebutuhan 

tenaga PLP dan  kompetensinya sesuai PERMENPANRB No. 03 Tahun 2010. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penempatan PLP sesuai kebutuhan dan kompetensinya berdasar tipe 

laboratorium dan juga memperoleh jumlah PLP optimal  baik untuk saat ini dan 

masa yang akan datang serta meminimalkan adanya kesenjangan antara jumlah PLP 

yang ada dengan  tipe laboratorium, yang selanjutnya memberikan rekomendasi 

strategi penempatan PLP untuk menempati pada tingkat jenjang jabatan sesuai 

kompetensinya pada tiap tipe laboratorium yang ada di IPB. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

  Ruang lingkup penelitian ini adalah penataan SDM pranata laboratotium 

pendidikan  sesuai dengan kompetensi dan jabatannya pada tipe laboratorium yang 

terdapat di IPB. 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Manajemen SDM 

 

 Manajemen SDM adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan SDM 

dan sumber- sumber daya lainnya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu, di dalamnya terdapat enam unsur yaitu : men, money, method, materials, 

machines, dan market (Hasibuan 2005). Adapun menurut Mangkuprawira (2004), 

manajemen SDM merupakan penerapan pendekatan SDM dimana secara bersama-

sama terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dan tidak dapat dipisahkan. Kedua 

tujuan tersebut adalah tujuan perusahaan dan tujuan karyawan. 

Manajemen SDM (MSDM) menurut Rivai dan Sagala (2009), merupakan 

salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi 

atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Berbagai 

pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis 

dalam suatu manajemen SDM. Istilah “manajemen” memiliki arti sebagai 

kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mengelola SDM. 

Menurut Stooner dan Freeman (1992), proses manajemen SDM merupakan 

prosedur yang berlangsung secara terus menerus yang mencoba mempertahankan 

organisasi untuk mendapatkan orang tepat di posisi yang tepat pada saat yang 

dibutuhkan. Proses manajemen SDM meliputi tujuh aktifitas dasar: (1) perencanaan 

SDM; (2) rekruitmen; (3) seleksi; (4) sosialisasi; (5) pelatihan dan pengembangan; 
(6) penilaian prestasi kerja; (7) promosi transfer, demosi, dan PHK.  

Menurut Simamora (1995), manajemen SDM adalah suatu proses 

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan 

terhadap individu anggota organisasi atau kelompok kerja.  Menurut Cenzo dan 

Robbins (1996), manajemen SDM adalah suatu fungsi di dalam organisasi yang 
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