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1    PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perencanaan Sumber Daya Manusia (PSDM) merupakan fungsi utama 

yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi dalam mencapai visi, misi dan 

tujuan organisasi. Menurut Riva’i dan Sagala (2009), suatu organisasi tanpa 

didukung SDM yang sesuai baik dari segi kuantitatif, kualitatif, strategi dan 

operasionalnya, maka organisasi tersebut tidak akan dapat mempertahankan 

keberadaannya, mengembangkan dan memajukan di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu untuk menjamin organisasi memiliki ketersediaan SDM yang sesuai 

dengan kebutuhan, maka diperlukan langkah-langkah manajemen dalam 

menentukan kebutuhan SDM dalam jangka waktu tertentu. Salah satu bagian yang 

penting dalam manajemen SDM  adalah PSDM. Hasibuan dan Malayu (2011) 

berpendapat bahwa  PSDM adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya 

tujuan. PSDM adalah proses untuk menetapkan strategi memperoleh, 

memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa mendatang 

(Nawawi dan Hadari 2008).   

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, setiap  organisasi di segala 

bidang harus menentukan masa depannya dengan berbagai rencana yang relevan 

dengan tuntutan jaman.  Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah salah satu 

perguruan tinggi terkemuka di Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan 

manajemen dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi diantaranya 

adalah meningkatkan kualitas dan  memanfaatkan SDM nya secara optimal.  

PSDM dosen  aalah salah satu strategi  yang dilakukan IPB dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dosen di lingkungan IPB (Sumber: Rencana Strategis IPB 

2013-2018). 

Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) dan dalam  

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

dosen disebutkan bahwa  dosen adalah profesional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat.  Syarat wajib untuk menjadi seorang dosen ditetapkan dalam 

Pasal 45 yang berbunyi: “Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat dosen, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi 

lain yang dipersyaratkan satuan dosen tinggi tempat bertugas, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan dosen nasional.” 

Status dosen di IPB adalah dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dosen 

non PNS. Dosen PNS adalah dosen yang diangkat oleh IPB berdasarkan 

persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas 

pokok di bidang masing-masing. Sedangkan dosen Non PNS adalah dosen yang 

direkrut IPB untuk memenuhi kekurangan dosen pada departemen-departemen 

tiap fakultas di lingkungan IPB. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Bab I tentang 
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ketentuan umum pada pasal 1, dikemukalan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS)  

dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  (PPPK) untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan merupakan profesi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.   

Berdasarkan informasi dari Direktorat SDM IPB, kebutuhan dosen di 

IPB masih belum dapat terpenuhi melalui jalur PNS. Analisis perhitungan 

kebutuhan dosen IPB berdasarkan ketentuan kementerian pendidikan dan 

kebudayaan (Kemendikbud)  yaitu berdasarkan rasio dosen : mahasiswa 

diperkirakan cukup ideal untuk menunjang proses pendidikan di perguruan tinggi. 

Diketahui rasio dosen PNS : mahasiswa IPB tahun 2013 adalah  1:21 dengan 

jumlah dosen PNS IPB (PNS) 1187 orang,  jumlah mahasiswa S1 15.547 orang,  

S0 6169 orang, S2  2495 orang, dan 1547 mahasiswa S3. Rasio dosen : 

mahasiswa tersebut mengakibatkan munculnya  kebijakan pemerintah  zero 

growth  (penambahan dosen hanya memperhitungkan atau menggantikan dosen 

yang pensiun) yang diberikan kepada IPB  dalam hal pengangkatan PNS dosen.  

Analisis perhitungan kebutuhan dosen berdasarkan rasio dosen : 

mahasiswa  hanya tergantung dari bidang ilmu dan jenjang pendidikan, sedangkan 

tugas dosen  tidak hanya mengajar mahasiswa tetapi juga penelitian,  pengabdian 

masyarakat dan manajemen.  Dalam pasal 72 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa  tugas utama 

dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja 

berdasarkan Ekuivalensi Wajib Mengajar Penuh (EWMP) yaitu 12 sks sampai 16 

sks per semester. 1 sks setara dengan 3 jam kerja  per minggu dan jam kerja dosen 

36 – 48 jam perminggu.  Dengan demikian jelas bahwa PSDM dosen belum 

cukup hanya berdasarkan rasio dosen : mahasiswa.    

Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam hal pengangkatan dosen PNS 

IPB tersebut di atas, maka penting untuk dicermati faktor-faktor yang perlu 

menjadi pertimbangan dalam menghitung kebutuhan jumlah dosen di IPB 

diantaranya yaitu perbandingan jumlah dosen PNS yang diangkat dan jumlah 

dosen yang akan pensiun. Dalam hal ini diperoleh rata-rata jumlah dosen baru IPB 

tidak lebih dari 15 orang per tahun sedangkan  jumlah dosen yang pensiun rata-

rata lebih dari 15 orang per tahun. Perbandingan jumlah dosen yang pensiun 

dengan pemenuhan melalui jalur PNS dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

          Sumber : Laporan Tahunan Direktorat SDM, 2013 

Gambar 1   Grafik Perbandingan Jumlah Dosen PNS Yang Pensiun Dengan 

Dosen   PNS Baru.  
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Kondisi jumlah dosen yang pensiun dan dosen PNS yang baru direkrut 

akan semakin riskan, bila memperhatikan sebaran jumlah dosen berdasarkan usia 

yang nampak belum seimbang antar departemen. Presentase sebaran jumlah dosen 

berdasarkan usia dari total jumlah dosen PNS kondisi 2013 menumpuk pada 

selang usia 46-50 tahun. Presentase jumlah dosen berdasarkan usia paling besar 

nampak pada selang usia 46-50 tahun yaitu  33% dari jumlah total dosen PNS, 

selebihnya 4% 26-30 tahun, 10% usia 31-35 tahun, 9% usia 36-40 tahun, 13% 

usia 41-45 tahun 17 %  usia 51-55 tahun, dan  14% lebih dari 56 tahun.  Gambar 2 

menunjukan grafik sebaran jumlah dosen berdasarkan usia.  Dengan kondisi 

dosen tersebut diperkirakan dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, rata-rata 

dosen IPB yang akan pensiun sebanyak 20 orang per tahun, sedangkan dalam 10 

tahun berikutnya, rata-rata dosen IPB yang akan pensiun meningkat menjadi 61 

orang per tahun.  Pada sisi lain, jumlah dosen tiap departemen ternyata sangat 

bervariasi. Nampak ada ketimpangan jumlah dosen antar departemen. Beberapa 

departemen dipandang sudah memiliki dosen cukup banyak,  namun dosen yang 

ada mulai banyak yang masuk usia pensiun.  Beberapa departemen lainnya masih 

kekurangan dosen, bukan saja untuk proses regenerasi tetapi juga untuk 

kebutuhan saat ini. Hal tersebut dapat menjadi kendala bagi IPB dalam 

merencanakan penambahan jumlah mahasiswa baru dan pengembangan program 

studi-program studi baru yang tentunya membutuhkan dosen-dosen baru.  

Dinamika perubahan paradigma serta tuntutan external terhadap IPB sebagai 

suatu institusi pendidikan yang semakin besar sangat penting untuk diperhatikan. 

 

 
                                                   

 

Gambar 2  Sebaran Jumlah Dosen IPB Berdasarkan Usia Tahun 2013 

 

Dalam rangka menjawab permasalahan pemenuhan kebutuhan SDM dosen 

yang diuraikan di atas,  IPB  telah melakukan analisis perencanaan kebutuhan 

dosen untuk jangka waktu 2011-2030. Model analisis perhitungan kebutuhan 

dosen ideal telah diuji cobakan pada setiap departemen di lingkungan IPB. Namun 

demikian dalam implementasinya, belum seluruh departemen dapat menerapkan 

model analisis penghitungan kebutuhan dosen ideal tersebut.  Beban kerja dosen 

yang digunakan sebagai dasar penghitungan kebutuhan dosen yaitu  beban 

pengajaran 6 sks per semester dianggap masih belum dapat menggambarkan 

kebutuhan dosen yang ideal sehingga dianggap perlu  dibuat model yang lebih 
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Sumber : Laporan Tahunan Direktorat SDM  IPB, 2013 
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sesuai digunakan di lingkungan IPB (Sumber: Direktorat SDM IPB). Hal tersebut 

sejalan dengan salah satu strategi SDM IPB yang menyebutkan salah satu strategi  

pengembangan SDM IPB yaitu reformulasi perencanaan SDM dalam rangka 

mencapai organisasi yang sehat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik 

untuk diteliti tentang PSDM dosen di IPB.   

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa PSDM dosen di 

IPB penting dilakukan oleh karena adanya permasalahan  belum dapat 

terpenuhinya kebutuhan dosen melalui rekrutmen jalur formasi PNS yang 

disebabkan adanya kebijakan zero growth yang diberikan pemerintah kepada IPB 

dalam hal pengangkatan PNS dosen. Hal tersebut oleh karena kebutuhan  dosen 

yang dihitung berdasarkan rasio dosen PNS : mahasiswa (1 : 21) diperkirakan 

cukup ideal untuk menunjang proses pendidikan di perguruan tinggi. Dengan 

demikian kebutuhan dosen tidak cukup dihitung hanya berdasarkan rasio dosen : 

mahasiswa. Perlu dicermati faktor-faktor lain yang mempengaruhi penetapan 

dosen sesuai dengan kebutuhan, diantaranya sebaran jumlah dosen IPB 

berdasarkan umur yang belum seimbang karena hal tersebut berpengaruh pada 

ketersediaan dosen.  Demikian pula  masalah ketimpangan jumlah dosen antar 

departemen menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan.   

PSDM dosen IPB belum dapat diimplementasikan secara optimal pada 

unit kerja di lingkungan IPB. Hal tersebut oleh karena masih terdapat perbedaan 

pendapat pada beberapa departemen terkait model analisis penghitungan 

kebutuhan jumlah dosen IPB ideal yang dihitung berdasarkan beban pengajaran 6 

sks per semester. Model analisis penghitungan kebutuhan dosen yang digunakan 

dianggap belum dapat menggambarkan kebutuhan dosen yang ideal. Oleh karena 

itu perlu dilakukan penyempurnaan model analisis PSDM dosen di IPB dan 

penghitungan ulang jumlah kebutuhan dosen yang ideal. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan SDM dosen IPB saat ini ? 

2. Bagaimana model analisis yang lebih tepat untuk menghitung kebutuhan dosen 

yang ideal pada fakultas/departemen di IPB ? 

3. Berapa prakiraan jumlah kebutuhan dosen IPB yang ideal 2014-2018 ? 

4. Bagaimana  strategi pemenuhan kebutuhan dosen pada fakultas/departemen di 

IPB ?   

 

 

Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis  PSDM dosen di IPB saat ini. 

2. Membuat alternatif model analisis penghitungan kebutuhan dosen IPB ideal. 

3. Menganalisis prakiraan jumlah kebutuhan dosen yang ideal pada 

fakultas/departemen di IPB untuk jangka waktu  2014-2018. 

4. Menyusun  strategi pemenuhan SDM dosen IPB.  
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, yaitu :  

1.  Bagi peneliti  

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam memberikan pengetahuan dan 

pengalaman terkait perencanaan sumber daya manusia. 
2.  Bagi akademisi  

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan pustaka untuk penelitian selanjutnya di 

bidang manajemen sumber daya manusia.  

3.  Bagi IPB 

Penelitian ini dapat berguna untuk menjadi masukan dan saran  terhadap perbaikan 

perencanaan SDM di IPB.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada kajian masalah Sumber Daya Manusia (SDM)  

yaitu tentang perencanaan kebutuhan dosen di IPB.  Analisis dalam penelitian ini 

meliputi analisis ketersediaan dosen, analisis kebutuhan dosen ideal, analisis 

kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan dosen ideal, dan penghitungan 

prakiraan kebutuhan dosen ideal setiap departemen.  Penelitian didahului dengan 

identifikasi PSDM dosen di IPB, analisis ketersediaan dosen saat ini, dan analisis 

kebutuhan dosen ideal berdasarkan metoda dan model penghitungan yang telah 

digunakan di IPB. Hasil identifikasi dan data hasil analisis PSDM tersebut  

diverifikasi dan divalidasi kepada narasumber. Pendapat dan masukan dari para 

narasumber digunakan sebagai dasar pelaksanaan analisis prakiraan kebutuhan 

dosen yang ideal dalam penelitian ini yaitu prakiraan dosen untuk saat ini dan 

beberapa tahun mendatang (2014-2018). Dari hasil verifikasi PSDM dosen yang 

telah dilakukan IPB sebelumnya, kemudian dibuat model alternatif penghitungan 

kebutuhan dosen, analisis kebutuhan dosen ideal menggunakan seluruh model 

alternatif yang dibuat, analisis perbandingan antara kebutuhan dosen ideal dengan 

ketersediaan dosen untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan SDM dosen. 

Hasil analisis dengan semua model alternatif kemudian di verifikasi kembali 

kepada narasumber untuk memperoleh model akhir yang paling tepat digunakan 

sesuai dengan kondisi departemen. Setelah diperoleh model akhir hasil verifikasi,  

dilakukan penghitungan prakiraan jumlah kebutuhan dosen ideal saat ini dan 

dalam jangka waktu 2014-2018 serta analisis kesenjangan (gap) antara jumlah 

kebutuhan dosen ideal dengan jumlah kebutuhan dosen ideal. Hasil analisis 

menjadi dasar penyusunan strategi pemenuhan kebutuhan SDM dosen dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

2     TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Literatur tentang perencanaan kebutuhan SDM diantaranya   adalah jurnal, 

tesis, disertasi tentang analisis perencanaan SDM.  Tinjauan pustaka dan berbagai 




