
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (MSDM)  merupakan  kegiatan 
manajemen yang memiliki peran yang paling besar dalam sebuah organisasi. 

Cakupannya tidak hanya dalam bentuk tanggung jawab manajer personil. MSDM 

merupakan serangkaian tugas yang terkait dengan upaya memperoleh  karyawan,  

melatih,  mengembangkan,  memotivasi, mengorganisasikan dan memelihara 

karyawan dalam sebuah perusahaan sampai suatu ketika terjadi pemutusan 

hubungan kerja (Mangkuprawira 2011). 

Menurut Noe et al. (2014), MSDM mengacu pada kebijakan, praktek serta 

sistem yang memengaruhi perilaku, sikap dan kinerja karyawan.  Praktek  MSDM  

meliputi  aktivitas  menganalisis  dan merancang pekerjaan, menetapkan 

kebutuhan sumber daya manusia (SDM) (perencanaan SDM, merekrut karyawan 

yang potensial, memilih seleksi karyawan, mengajarkan kepada karyawan cara 
melaksanakan pekerjaannya dan mempersiapkan mereka di masa mendatang 

(pelatihan dan pengembangan), memberikan penghargaan kepada karyawan 

(kompensasi), mengevaluasi kinerja karyawan (menajemen kinerja) serta 

menciptakan lingkungan kerja yang positif (hubungan antar karyawan). 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyebutkan bahwa untuk memenuhi 

tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik diperlukan SDM aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam 

penyelenggaraan negara dan pembangunan. SDM aparatur yang memiliki 

kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap 
pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan 

dan persatuan, dan pengembangan wawasan PNS melalui Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan 

PNS secara menyeluruh. Hal ini diperkuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

2014  tentang Aparatur Sipil Negara  (ASN) pada Pasal 70 ayat 1 bahwa setiap 

pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 

Ayat 2 disebutkan bahwa  pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan 

penataran. Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja dinyatakan pada UU No. 5/2014.  

Salah satu bentuk pengembangan SDM adalah pelatihan, yang mana 
pelatihan merupakan proses internalisasi dari sumber kepada penerima dalam 

bentuk pengetahuan, keahlian, serta karakter sikap dan perilaku yang bermanfaat 

terhadap pengembangan individu baik pribadi maupun lingkungan kerja agar 

sesuai standar yang diharapkan. Program pelatihan akan berhasil dan sesuai 

dengan visi dan misi organisasi jika organisasi memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap pelatihan (Maarif dan Kartika 2014). 

Membina dan mengembangkan karier dosen dan tenaga kependidikan 

(Tendik) merupakan salah kewenangan yang dimiliki oleh IPB hal tersebut  diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB pasal 51. 

Tendik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan 
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tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB. PP No. 

66/2013 pada pasal 71 dijelaskan bahwa pegawai IPB terdiri atas Dosen dan 

Tendik yang mana pegawai tersebut terdiri atas: pegawai negeri sipil yang 

dipekerjakan; pegawai tetap; dan pegawai tidak tetap. 

Tendik sebagai salah satu SDM yang memiliki peran strategik dalam 

memberikan pelayanan, baik kepada mahasiswa maupun dosen perlu memiliki 

kompetensi memadai. Tendik IPB salah satunya tenaga perpustakaan, yang 

mana tenaga perpustakaan mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang 

dalam melakukan kegiatan perpustakaan perguruan tinggi. Tenaga 

perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi 

(SNP PT) terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Kualifikasi 

tenaga perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan pendidikan minimal 

strata satu di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Tenaga teknis 

perpustakaan dengan pendidikan minimal diploma dua serta memperoleh 
pelatihan kepustakawan dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang 

terakreditasi.  

Tujuan perpustakaan perguruan tinggi menurut SNP PT (2011) yaitu 

menyediakan bahan perpustakaan dan akses informasi bagi pengguna untuk 

kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdiaan kepada masyarakat; 

mengembangkan, mengorganisasi dan mendayagunakan koleksi; meningkatkan 

literasi informasi pemustaka; mendayagunakan teknologi informasi dan 

komunikasi; serta melestarikan bahan perpustakaan, baik isi maupun medianya. 

Hal ini menjadikan tenaga perpustakaan perguruan tinggi memliki peran 

strategis sebagai mitra atau patner dalam pembelajaran  (Pham 2013; Sun 2011).  

Selain itu, tenaga perpustakaan  perguruan tinggi harus memahami dan mampu 
menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan paradigma di perguruan 

tinggi dan harus mampu menempatkan diri (Chang 2011), tidak hanya dituntut 

sebagai penyedia informasi dan layanan bagi pengguna secara optimal (Esson 

2012), namun sebagai juga mitra dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian 

(Koltay 2015; Mihaljevic 2015; Oakleaf 2016). 

Strategi IPB dalam pengelolaan dan pengembangan SDM, khususnya 

Tendik, tercantum dalam Rencana Strategi IPB tahun 2014-2018 bahwa 

peningkatan kompetensi SDM dilakukan antara lain melalui konsistensi 

kebijakan penempatan Tendik berdasarkan kompetensinya,  promosi, rotasi dan 

penataan jenjang karir. Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja individu 

dan berdampak pada: peningkatan kinerja kelompok atau unit kerja; 
mempermudah learning process melalui inovasi pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi; meminimalkan gap kecakapan antar individu; 

mempermudah transfer ilmu pengetahuan/keahlian; dan  menciptakan iklim yang 

mendukung kinerja secara keseluruhan. 
Strategi pengembangan IPB 2014-2018 adalah untuk meningkatkan 

kapasitas sumber daya Tendik yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi 

Tendik dengan pelatihan, mentoring, coaching, rotasi dan peningkatan kapasitas 

lainnya. Pelatihan SDM yang dilakukan oleh IPB di bawah koordinasi Direktorat 

Sumber Daya Manusia, merupakan usaha IPB dalam meningkatkan keterampilan 

dan pengetahuan sehingga SDM IPB mampu menghadapi permasalahan di masa 

mendatang dan mampu bersaing di dunia pendidikan baik nasional maupun 
internasional.  
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Perubahan IPB dari perguruan tinggi negeri menjadi Perguruan Tinggi 

Negeri badan hukum menuntut Tendik termasuk tenaga perpustakaan untuk dapat 

mengembangkan diri dan meningkatkan kinerja mereka. Rendahnya kompetensi 

tenaga perpustakaan, salah satunya disebabkan oleh kualifikasi pendidikan dan 
tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dengan bidang 

pekerjaan, terutama pada bagian tenaga teknis perpustakaan lebih dari 

setengahnya berpendidikan Sekolah Menengah Atas (Tabel 1). Tenaga teknis 

tersebut terdiri atas: pegawai negeri sipil yang dipekerjakan; pegawai tetap; dan 

pegawai tidak tetap. 

Tabel 1 Kualifikasi pendidikan tenaga teknis perpustakaan di IPB (orang) 

Sumber: Observasi 2017 
 

Unit Kerja/Fakultas Tenaga 

teknis 

Tingkat pendidikan 

SMU D2/D3 S1 S2 

Perpustakaan Pusat 6 6 0 0 0 

Pertanian 5 4 1 0 0 

Kedokteraan Hewan 2 1 1 0 0 

Perikanan dan Ilmu Kelautan 3 3 0 0 0 

Peternakan 1 1 0 0 0 

Kehutanan 4 3 0 1 0 

Teknologi Pertanian 1 1 0 0 0 

Matematika dan IPA 5 4 1 0 0 
Ekonomi Manajemen 1 0 0 1 0 

Ekologi dan Manusia 2 1 1 0 0 

Sekolah Bisnis 5 1 0 3 1 

Sekolah Vokasi 2 1 1 0 0 

Jumlah  37 26 5 5 1 

Tenaga perpustakaan pada kategori pustakawan sudah mencukupi untuk 
kualifikasi pendidikan sudah memenuhi persyaratan SNP PT. Namun, untuk 

sebaran  jumlah pustakawan pada unit kerja penyelenggara akademik kurang 

tersebar karena hanya ada tiga fakultas yang memiliki pustakawan dari sebelas 

unit kerja penyelenggara akademik (Tabel 2).  

Meningkatkan kompetensi dapat dilakukan dengan cara pelatihan. Pelatihan 

yang kurang bermanfaat bagi tenaga perpustakaan  atau tidak tepat sasaran, akan 

mengakibatkan pemborosan yang sebenarnya dapat dihindari. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan  Kasi Pengembangan SDM IPB bahwa belum pernah ada 

pelatihan yang teridentifikasi dengan jelas, kesesuaiannya dengan kebutuhan 

tenaga perpustakaan. Oleh sebab itu maka dilakukan analisis kebutuhan pelatihan 

bagi tenaga perpustakaan di IPB. 
 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan kerja jabatan (KKJ) dan  tenaga perpustakaan? 

2. Bagaimana kemampuan kerja pribadi (KKP) tenaga perpustakaan? 
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3. Bagaimana kesenjangan (gap) KKJ dan KKP? 

4. Bagaimana kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kondisi tenaga 

perpustakaan IPB berdasarkan kompetensinya? 

 

Tabel 2 Kualifikasi pendidikan pustakawan di IPB (orang) 

Unit Kerja/Fakultas Pustakawan 
Tingkat pendidikan 

SMU D2/D3 S1 S2 

Perpustakaan Pusat 16 1 3 6 6 

Pertanian 1 0 1 0 0 

Perikanan dan Ilmu Kelautan 2 0 2 0 0 

Teknologi Pertanian 1 0 1 0 0 

Jumlah 20 1 7 6 6 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis kemampuan kerja jabatan (KKJ) tenaga perpustakaan. 

2. Menganalisis kemampuan kerja pribadi (KKP) tenaga perpustakaan.  

3. Menganalisis kesenjangan  KKJ dan KKP. 

4. Merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga 

perpustakaan IPB berdasarkan kompetensinya. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian bertujuan memberikan informasi kebutuhan pelatihan 

peningkatan kompetensi pustakawan dan petugas layanan perpustakaan di IPB. 

Secara teoritis, informasi tersebut bermanfaat sebagai bahan pertimbangan, 

perbandingan dan bahan referensi bagi peneliti lain untuk mengkaji kebutuhan 
pelatihan tenaga perpustakaan di Perguruan Tinggi.  

Secara praktis, informasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan  

Direktorat SDM IPB dalam penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga perpustakaan 

di IPB baik untuk pustakawan maupun petugas layanan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini ditekankan pada aspek menganalisis kebutuhan pelatihan bagi 

pustakawan dan tenaga teknis (petugas layanan) perpustakaan IPB. Petugas 

layanan bagian layanan sirkulasi yang dapat dianalisis melalui penilaian KKJ 
dengan KKP petugas layanan, serta penilaian KKJ dan KKP pustakawan. 

Petugas layanan hanya terbatas pada kompetensi umum dan kompentensi 

inti layanan sirkulasi sebaliknya untuk pustakawan meliputi tiga kompentensi 

yaitu kompetensi umum, kompetensi inti dan kompentensi khusus. 

Sumber : Direktorat SDM 2017 




