
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Permasalahan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia pasca reformasi 

cenderung semakin kompleks. Banyak persoalan yang mengemuka mulai dari 

campur tangan pemerintah (birokratisasi) dalam pengelolaan perguruan tinggi, 

biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh kaum miskin, kualitas riset dan 

publikasi yang memprihatinkan, sampai dengan masalah  budaya akademik yang 

belum sepenuhnya terbangun. Adanya persaingan global  mendorong pemerintah 

untuk melakukan percepatan perbaikan tata kelola dan kinerja aparatur pemerintah 

serta layanan publik (clean and good governance). Berdasarkan kondisi tersebut 

pemerintah melakukan percepatan perbaikan kinerja aparatur pemerintah dengan 

mengeluarkan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand Desain 

Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang kemudian diimplementasikan melalui 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  

(PERMENPAN-RB) No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2010-2014.   

Reformasi birokrasi dilakukan di setiap kementerian dan lembaga, dan  pada 

tahun 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan reformasi di 

bidang pengelolaan pendidikan tinggi, yang diimplementasikan dengan 

diterbitkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2012  (UU No. 12 tahun 2012)  

mengenai pendidikan tinggi. UU No. 12 tahun 2012  kemudian menjadi suatu 

pencerahan bagi pengelolaan perguruan tinggi dengan dibentuknya beberapa 

pengelolaan perguruan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Satuan Kerja (PTN Satker), 

Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (PTN BLU), Perguruan Tinggi Badan 

Hukum (PTNbh) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).  

 PTNbh merupakan pola pengelolaan perguruan tinggi yang dianggap paling 

dewasa, karena sudah dianggap mampu dalam pengelolaan bidang akademik 

maupun non akademik yang meliputi  pengelolaan bidang  organisasi, keuangan, 

kemahasiswaan, ketenagaan (kepegawaian) dan sarana prasarana. UU No. 12 tahun 

2012 pasal 62 sampai dengan pasal 67 merupakan dasar tentang otonomi 

pengelolaan perguruan tinggi  dan PP Nomor 4 tahun 2014 adalah dasar tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang 

termaktub dalam pasal 27 ayat (1) poin (c). Tujuan pemerintah menjadikan 

beberapa perguruan tinggi menjadi PTNbh adalah agar dengan otonomi PTNbh 

dapat lebih fleksibel dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga 

menghasilkan pendidikan yang bermutu yang dapat meningkatkan daya saing 

bangsa dalam menghadapi globalisasi dan menghasilkan nilai tambah yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan semua elemen pendukung PTNbh dengan pengelolaan 

berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, 

efektivitas dan efisiensi. Penentuan beberapa perguruan tinggi negeri menjadi 

PTNbh ditetapkan melalui peraturan pemerintah berupa statuta perguruan tinggi 

yang merupakan dasar pengelolaan manajemen bagi suatu perguruan tinggi. 

Permasalahan yang terjadi setelah penetapan pengelolaan PTNbh saat ini 

adalah : 
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1. Belum adanya kesamaan persepsi mengenai otonomi antara pemerintah, 

PTNbh dan stakeholders yang menyebabkan terjadinya kondisi yang tidak 

menentu;  

2. Perguruan tinggi mengartikan otonomi sebagai kewenangan yang seluas-

luasnya sehingga banyak kebijakan-kebijakan non-akademik yang 

diberlakukan pada PTNbh cenderung tidak mengikuti peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah terutama dalam bidang pengelolaan kepegawaian 

(sumber daya manusia); 

Salah satu hal terpenting dalam pengelolaan PTNbh agar memiliki daya 

saing bangsa adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM).  SDM adalah asset 

utama suatu organisasi (perusahaan), karena tanpa peran dan keikutsertaan SDM, 

aktivitas suatu perusahaan tidak akan terjadi, (Hasibuan 1993). SDM merupakan 

salah satu sumber daya yang ada dalam suatu perguruan tinggi disamping sumber 

daya lainnya.  Semua sumber daya yang ada menjadi tidak bermanfaat tanpa 

adanya SDM yang mendukung, oleh karena itu SDM menjadi sangat penting untuk 

dikelola dengan baik agar menghasilkan produktivitas yang dapat menentukan 

keberhasilan suatu institusi perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misinya.      

 Berdasarkan UU No. 12 tahun 2012 pasal 69 ayat 1, SDM di perguruan 

tinggi terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan (tendik) dengan status 

kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai kontrak 

(honorer). Menurut Hardiyanto (2016) SDM yang dimiliki oleh perguruan tinggi 

memiliki hubungan yang cukup besar dalam pencapaian kinerja perguruan tinggi.  

Tantangan yang dihadapi PTNbh dalam menghadapi tuntutan reformasi birokrasi 

yaitu perlunya melakukan perbaikan budaya kerja dan pengembangan sumber daya 

manusia agar dapat memberikan kualitas pelayanan yang unggul. Namun suatu 

perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata 

kelola yang bersih dan berwibawa tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan 

baik dan efektif tanpa kesejahteraan yang layak dari pegawai yang menjadi 

pelaksananya. Salah satu upaya untuk memperoleh produktivitas SDM yang tinggi 

adalah dengan memberikan remunerasi.  

Remunerasi merupakan sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai penukar 

dari kontribusi jasa yang mereka berikan kepada perusahaan/institusi (Davis dan 

Newstorm 1996). Pemberian remunerasi merupakan imbalan yang diberikan 

kepada pegawai berdasarkan grading atau posisi jabatan dan kinerja yang 

dihasilkan.Secara umum tujuan remunerasi itu sendiri adalah untuk membantu 

perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategis perusahaan dan menjamin 

keadilan internal dan eksternal.  Menurut Simamora (1999), remunerasi yang 

dikelola secara benar akan membantu organisasi mencapai tujuan-tujuannya dalam 

memperoleh, memelihara dan mempertahankan tenaga kerja yang produktif. Davis 

dan Newstorm (1996), juga berpendapat jika tanpa kompensasi yang cukup, 

pegawai yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan organisasi/institusi. 

Ketidakpuasan dalam pembayaran remunerasi dapat menyebabkan penurunan 

kinerja pegawai, meningkatkan keluhan-keluhan, menjadi penyebab mogok kerja, 

dan mengarah pada tindakan-tindakan fisik dan psikologis, seperti meningkatnya 

persentase ketidakhadiran,  perputaran pegawai dan lain sebagainya,  oleh sebab itu 

dalam pemberian remunerasi kepada PNS, Kemenpan-RB membuat kriteria 

kebijakan, dan sistem  remunerasi yang efektif  harus memenuhi kriteria : (1) adil 
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(fair),  (2) mendorong motivasi, (3) kompetitif (bersaing), (4) tepat, (5) memenuhi 

undang-undang dan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. 

 11 PTNbh secara bersama-sama telah menetapkan bahwa pemberian 

remunerasi kepada pegawai PTNbh menggunakan sistem imbal jasa (SIJ), dengan 

pembayaran kompensasi berdasarkan konsep 3P yang meliputi pay for person (P1), 

pay for position (P2), dan pay for performance (P3). Menurut penelitian Fadhilah 

dan Sucihatiningsih (2016),  setelah penerapan sistem remunerasi di Universitas 

Negeri Semarang yang berbasis pada program merit pay dengan menggunakan 

konsep 3P kinerja dosen UNS meningkat dibandingkan dengan sebelum penerapan 

sistem remunerasi tersebut.  Hak otonomi untuk menetapkan kebijakan non 

akademik pada PTNbh membuat  implementasi sistem remunerasi di tiap PTNbh 

mungkin saja berbeda-beda, dikarenakan pemahaman mengenai otonomi cenderung 

dianggap sebagai kebebasan melakukan pengelolaan yang seluas-luasnya dalam  

bidang akademik maupun non akademik. Menurut Enders et al. 2013 dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa kebijakan otonomi universitas adalah untuk 

memperkuat kebijakan manajerial dan pengendalian internal universitas yang 

dikombinasikan dengan kebijakan regulasi sebagai kontrol eksternal yang 

mengarah kepada visi organisasi. Swaine (2012) menyatakan bahwa otonomi 

pendidikan yang dilakukan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tangung jawab 

dan otonomi pendidikan bukan cara untuk memecahkan atau meredakan masalah 

yang dihadapi jika tidak diimbangi dengan pengembangan masyarakat yang ada di 

lingkungan pendidikan dengan karakter moral yang kuat di masyarakat untuk 

berpikiran maju.    

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan telaah mengenai 

implementasi sistem remunerasi di PTNbh, apakah ada perbedaan dalam 

implementasinya dan bagaimana seharusnya sistem remunerasi yang baik bagi 

PTNbh.  Hal inilah yang mendasari dilakukannya penelitian ini yaitu perlunya  

melakukan analisis komparasi sistem remunerasi di PTNbh agar diketahui 

perbedaan apa saja yang ada pada implementasi remunerasi di PTNbh,  mengapa 

ada perbedaan dan  apakah tahapan penyusunan sistem remunerasi dan faktor-

faktor yang mempengaruhi komponen remunerasi (compensable factors) antara 

PTNbh yang satu dengan yang lainnya telah dirancang dan disusun sesuai dengan 

tahapan dan prinsip-prinsip standar remunerasi. Karena pada dasarnya tuntutan 

kinerja sebagai PTNbh jauh lebih tinggi dibandingkan perguruan tinggi yang belum 

menjadi PTNbh.  

Sebagaimana halnya dengan kenaikan apalagi penurunan upah yang 

seringkali mengundang permasalahan, penetapan sistem remunerasi yang tepat, adil, 

transparan dan dapat  dipahami oleh semua pihak merupakan hal yang menarik 

untuk dikaji. Begitu pula dengan sejauhmana sistem remunerasi yang ditetapkan di 

PTNbh akan mampu memotivasi pegawai untuk dapat memberikan kinerjanya 

secara optimal menjadi patut dan penting untuk dianalisis, karena dikawatirkan 

sistem remunerasi yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan besaran remunerasi yang cenderung berbeda cukup signifikan dapat 

membuat kinerja pegawai PTNbh menjadi tidak produktif.   
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Perumusan Masalah  

 Dalam menjalankan amanat undang-undang dan reformasi birokrasi, 

pemberian remunerasi oleh PTNbh menjadi salah satu hal terpenting dalam 

mempertahankan kualitas dan produktivitas pegawai.  Persepsi mengenai otonomi 

yang diartikan sebagai kebebasan seluas-luasnya dalam melakukan pengelolaan di 

semua bidang pada PTNbh memungkinkan terjadinya perbedaan implementasi 

remunerasi di tiap PTNbh. Hal tersebut menjadikan dasar perlunya melihat dan 

membandingkan apa saja yang menjadi perbedaan dalam implementasi remunerasi 

pada PTNbh. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah sistem remunerasi di tiga PTNbh telah dirancang sesuai tahapan dan 

prinsip penyusunan remunerasi? 

2. Apakah sosialisasi sistem remunerasi telah dilakukan dengan efektif di setiap 

PTNbh? 

3. Bagaimana sistem informasi remunerasi  yang diterapkan pada PTNbh? 

4. Bagaimana penerapan konsep penghitungan remunerasi yang sesuai untuk 

jenis-jenis pekerjaan bidang akademik di IPB? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian   

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Menganalisis kesesuaian rancangan sistem remunerasi di tiga PTNbh dengan 

tahapan dan prinsip penyusunan remunerasi.   

2. Mengevaluasi sistem sosialisasi yang dilakukan dalam penerapan remunerasi di 

PTNbh agar dapat dipahami oleh semua pihak. 

3. Mengevaluasi penggunaan sistem informasi remunerasi yang diterapkan di 

PTNbh untuk memenuhi transparansi remunerasi pada pegawai PTNbh.   

4. Melakukan pembobotan penghitungan indikator kinerja yang sesuai untuk jenis-

jenis pekerjaan bidang akademik di  IPB.   

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan dalam 

bentuk : 

1. Memberikan alternatif rekomendasi dalam melakukan perbaikan sistem 

remunerasi kepada pemerintah dan pimpinan PTNbh mengenai sistem 

remunerasi yang baik dan adil.   

2. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai 

sistem remunerasi bagi PTNbh. 

3. Menjadi rujukan bagi peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian 

mengenai remunerasi. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup bahasan mengenai sistem 

remunerasi di tiga PTNbh yang dipilih sebagai objek dalam peneliitian ini yaitu  

IPB, UI dan ITS,  tentang tahapan penyusunan sistem remunerasi, sosialisasi 

sistem remunerasi,  sistem informasi yang digunakan dalam pemberian remunerasi 

kepada pegawai di PTNbh dan menyusun bobot penghitungan indikator kinerja 

yang sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan bidang akademik di IPB PTNbh.  

 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Remunerasi   

 Istilah remunerasi tentunya berasal dari Bahasa Inggris, yakni 

“remuneration” yang memiliki kata asal to remunerate yang artinya memberikan 

imbalan. Padanan kata remunerasi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), 

remunerasi adalah imbalan. Di Indonesia istilah remunerasi dan kompensasi 

cenderung dianggap sama, istilah remunerasi mulai lazim dikenal masyarakat 

umum saat adanya program reformasi birokrasi tahun 2010 yang salah satu 

programnya adalah pelaksanaan pemberian remunerasi.  Dalam Permenpan-RB No. 

20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, pengertian 

remunerasi  adalah semua bentuk imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi 

yang diberikannya kepada organisasi. Pemberian remunerasi dapat bersifat fleksibel, 

yaitu dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dapat berbentuk tunai atau non 

tunai, dan dapat diberikan secara reguler atau pada waktu-waktu tertentu. 

Remunerasi diberikan dalam bentuk:  

1. Gaji pokok;  

2. Tunjangan, meliputi : tunjangan jabatan, tunjangan prestasi (insentif), tunjangan 

biaya hidup (rumah, pangan, dan transportasi sesuai dengan tingkat kemahalan 

di masing-masing daerah), tunjangan hari raya, dan tunjangan kompensasi 

pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil, daerah konflik, atau mempunyai 

lingkungan kerja yang tidak nyaman atau berisiko tinggi; 

3. Imbalan lainnya, seperti jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan pensiun. 

Menurut Hariandja (2009) dan Dessler (2015), remunerasi merupakan 

keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai yang merupakan imbalan akibat 

dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi, baik dalam bentuk uang atau lainnya (gaji, 

upah, bonus, insentif, tunjangan, uang makan, uang cuti dan lain-lain). Samsudin 

(2006) berpendapat bahwa remunerasi merupakan pemberian balas jasa, baik secara 

langsung berupa uang (finansial) maupun tidak langsung berupa penghargaan (non-

finansial). Menurut pendapat Noe et al. (2011), remunerasi (gaji dan tunjangan) 

merupakan alat yang kuat untuk memajukan tujuan strategi perusahaan, dimana 

remunerasi memiliki dampak besar terhadap sikap dan perilaku karyawan. 

Remunerasi juga dapat mempengaruhi ketertarikan karyawan terhadap perusahaan 

dan kompensasi dapat menjadi alat yang kuat untuk menahan keterikatan karyawan 

terhadap organisasi yang lebih besar. Remunerasi/kompensasi sering dianggap 
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