
 

1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  (Sisdiknas) memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia untuk 

mendapatkan pendidikan yang bermutu untuk semua jenjang pendidikan baik, dari 

tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Sebagaimana yang diamanatkan dalam 

UU ini, negara harus memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia dalam hal 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan menurut tuntutan perubahan 

kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan 

pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. UU ini melindungi 

hak-hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan layak  dan untuk 

melindungi kepentingan nasional,  serta kesejahteraan warga negara Indonesia. 

UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa untuk mengatur pendidikan tinggi 

Indonesia harus ada UU khusus. Amanat UU tersebut melahirkan UU No. 12 

Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Sebelum UU ini lahir telah 

lebih dahulu disahkan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan 

(BHP). Tetapi UU ini dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) setelah 

masyarakat memenangkan judicial review terhadap UU ini. Pencabutan UU sesuai 

dengan keputusan MK : 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009. UU Dikti 

memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap proses penyelenggaraan 

pendidikan tinggi sehingga pemerataan pendidikan tinggi dapat dirasakan oleh 

semua lapisan masyarakat. 

UU Dikti memberikan peluang perguruan tinggi untuk mengembangkan 

kapasitas kelembagaan dengan pertimbangan potensi yang dimiliki. 

Pengembangan kapasitas kelembagaan untuk menjawab tuntutan dan perubahan 

yang terjadi di luar, serta untuk menjamin kemampuan PT untuk bersaing dengan 

sesama PT yang ada di Indonesia maupun PT luar negeri.  Sebagai bentuk 

perlindungan terhadap pendidikan tinggi di Indonesia, pemerintah memberikan 

keleluasaan kepada PT untuk mengembangkan diri dengan pemberian otonomi 

dan kemandirian atas dasar  kemampuan dan evaluasi capaian kinerja masing-

masing PT. Salah satu bentuk otonomi tersebut adalah Badan Layanan Umum 

(BLU). Universitas Andalas (UNAND) adalah merupakan PT yang ditetapkan 

pemerintah sebagai BLU berdasarkan Keputusan Meneteri Keuangan No. 

501/KMK.05/2009. 

Penetapan sebagai BLU menurut UNAND harus melakukan penataan 

kelembagaan terhadap struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang sudah tidak 

sesuai lagi dengan visi dan misi serta tujuan UNAND.  Sejalan dengan visi, misi 

dan tujuan tersebut UNAND membentuk berbagai unit baru, yaitu sub bagian, 

bagian, lembaga dan fakultas.  Rektorat merupakan bagian organisasi yang paling 

banyak mengalami perubahan dengan adanya penambahan bagian atau sub 

bagian. Sedangkan beberapa fakultas yang memiliki program studi (PS) yang  

sudah mandiri memisahkan diri dari fakultas induknya. PS yang awal 

pendiriannya di bawah fakultas kedokteran, dipisahkan menjadi fakultas baru 

yaitu PS Kesehatan Masyarakat menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat, PS 
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Keperawatan menjadi Fakultas Keperawatan, PS Kedokteran Gigi menjadi 

Fakultas Kedokteran Gigi. UNAND memisahkan jurusan Farmasi dari Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menjadi Fakutas Farmasi. Bertambahnya 

unit baru tersebut membutuhkan sumber daya manusia kompeten dan dapat 

memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan capaian dan sasaran UNAND 

yang telah dirumuskan dalam rencana strategik UNAND. Sebagaimana PT di 

Indonesia, SDM UNAND terdiri  dari dosen dan tenaga kependidikan (Tendik). 

Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan,dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK) melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (PKM). Tendik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, 

pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik 

informasi. Penamaan Tendik tersebut dijelaskan melalui Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 pada pasal 1(15). 

Dosen dan Tendik memiliki jenjang dan pola karir berbeda. Jenjang dan 

pola karir ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, termasuk UNAND, 

sehingga dapat menjamin kinerja organisasi secara keseluruhan.  Penambahan unit 

baru tersebut berimplikasi terhadap penambahan jabatan, baik struktural maupun 

fungsional. Jabatan-jabatan yang hanya boleh diisi dosen sebagai tugas tambahan 

adalah rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan dan  ketua lembaga,  serta 

sekretaris lembaga.  Sedangkan pola karir tendik adalah jabatan struktural dan 

fungsional. Jabatan struktural Tendik yang ada di UNAND, yaitu Kepala Biro 

(Eselon II), Kepala Bagian (Eselon III) dan Kepala Sub Bagian (IV). Sedangkan 

jabatan fungsional tendik meliputi laboran, bendahara, pustakawan, panitia 

pengadaan barang dan jasa, teknologi pembelajaran, asiparis dan analisis 

kepegawaian. Beragamnya jabatan  memberikan peluang Tendik untuk memilih 

karir sesuai kecakapan dan kapasitas sehingga dapat memberikan kontribusi 

optimal terhadap UNAND.  

Karir merupakan salah satu indikator karyawan memiliki keterikatan dengan 

organisasi.  Keterikatan dikenal dengan employee engagement. Menurut Gallup 

(2011), employee engagement adalah ikatan kerja yang melibatkan karyawan 

secara penuh dan mau benar-benar terikat dalam suatu organisasi. Berbagai 

penelitian mengungkapkan bahwa employee engagement memberi pengaruh 

terhadap kinerja organisasi atau perusahaan. Perusahaan atau organisasi yang 

memiliki tingkat engagement  tinggi memberikan berbagai keuntungan pada 

perusahaan tempat bekerja, antara lain peningkatan laba, peningkatan pendapatan 

operasional dan lebih banyaknya karyawan berkinerja baik dibandingkan 

perusahaan lain yang memiliki tingkat engagement lebih rendah. Tarigan (2012) 

dan Harvid (2013) mengungkapkan untuk meningkatkan performa perusahaan 

dengan mengidentifikasi engagement karyawan dengan melakukan survei 

employee engagement. Perusahaan atau organisasi akan mengalami kemunduran 

atau tidak akan mampu bersaing, ketika tidak dapat meningkatkan engagement 

antara organisasi dengan SDM di dalamnya yang merupakan aset bernilai untuk 

saling bersinergi dalam mencapai tujuan yang harus diraih (Balakkrishnan et al 

2014). 

Penelitian Markos dan Sridevi (2010), Rusdin  (2013), Putri dan Welly 

(2014), Kaliannan dan Adjovu (2014), dan Anita (2014) menyimpulkan bahwa 
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karyawan dengan engagement  tinggi memiliki antusias terhadap perusahaan dan 

karyawan ini bekerja melebihi jam kerja yang berlaku. Padahal semua penelitian 

tersebut menggunakan rujukan metode pengukuran engagement yang berbeda dan 

bentuk organisasi berbeda serta pada negara yang berbeda juga tetapi memberikan 

kesimpulan sama yakni engagement antara karyawan dengan organisasi terjalin 

dengan baik agar bisa memberikan simbiosis mutualisme. Karyawan antusias akan 

selalu memberikan upaya terbaik untuk berkontribusi optimal dan organisasi juga 

harus bisa memberikan jaminan dan kepastian seperti karir agar karyawan ini bisa 

tetap dipertahankan.  Perusahaaan yang ada di Indonesia telah melakukan survei 

engagement sebagai road map pengembangan SDM dalam mendukung Good 

Corporate Governance (GCG). Perusahaan yang telah melakukan survei 

engagemet adalah PT Jaminan Sosial Tenga Kerja (PT. Jamsostek), PT Pertamina 

dan PT PLN. Instansi pemerintah yang telah melakukan survei employee 

engagement adalah Kementerian Keuangan.   

Keberhasilan yang dicapai oleh berbagai perusahaan atau kementerian tidak 

terlepas dari survei yang dilakukan terhadap kinerja dari karyawan yang ada di 

dalam melalui survei engagement ini. Pengukuran employee engagement sebagai 

bentuk dalam menentukan kinerja karyawan yang telah menjadi trend yang terus 

berkembang (Sahoo dan Sahu 2009; Wilson 2009; Rahmawati 2010; Sharmila 

2013; Kumar 2015). Untuk itu, peneliti meyakini bahwa survei engagement 

terhadap Tendik perlu dilakukan sebagai dasar kebijakan UNAND dalam 

pengembangan Tendik sebagai bagian dari sistem perencanaan dan pengelolaan 

SDM. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui kondisi yang perlu menjadi fokus 

perbaikan untuk meningkatkan tingkat employee engagement.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

UNAND telah merumuskan rencana strategik 2014-2018 menjadi PT yang 

masuk lima besar terbaik di Indonesia. Rencana strategik 2014-2018 merupakan  

bagian rencana jangka panjang tahap kedua. Berhasil atau tidak untuk 

mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan kontribusi dan komitmen SDM 

UNAND (Dosen dan Tendik). Tetapi UNAND dalam penyelenggaraan Tridharma 

mengalami ketimpangan antar unit kerja karena adanya keluhan-keluhan yang 

disampaikan masyarakat baik itu mahasiswa sebagai civitas akademica terhadap 

unit-unityang memiliki interaksi dengan mahasiswa atau unit kerja yang belum 

dapat menjalankan fungsi dengan optimal. Keluhan tersebut mahasiswa 

sampaikan melalui media sosial dan surat pembaca koran kampus Genta Andalas. 

Mahasiswa merasa pelayanan akademik dan kemahasiswaan diberikan Tendik 

buruk. Hal ini terlihat dari perbedaan informasi yang diberikan diantara Tendik 

pelayanan akademik fakultas dengan rektorat, ketidakramahan Tendik dengan 

sikap tidak mengacuhkan mahasiswa dan ketidakseriusan dalam melayani 

mahasiswa. Hal lain yang selalu menjadi sorotan selain pelayanan akademik dan 

kemahasiswaan, mahasiswa mengeluh terhadap pelayanan unit pendukung lainnya 

seperti pelayanan bus kampus dan pelayanan peminjaman gedung atau sarana 

untukkegiatan kemahasiswaan.  Buruknya kinerja tidak hanya pada unit kerja 

yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa tetapi juga pada unit kerja atau  

bagian seperti keuangan, pengadaan dan pengawasan dan evaluasi belum bisa 
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menjalankan fungsinya dengan baik terlihat dengan buruknya kinerja UNAND 

dengan adanya teguran dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

akibat rendahnya serapan anggaran UNAND setiap tahun. Tidak optimalnya 

kinerja atau kontribusi Tendik disinyalir karena keterikatan atau engagement 

Tendik terhadap UNAND rendah. Padahal tidak hanya kontribusi dibutuhkan 

tetapi juga  dibutuhkan komitmen SDM yang menjadi suatu keharusan bagi 

organisasi untuk menjamin kelancaran penyelenggraan organisasi dan juga agar 

senantiasa memiliki daya saing dengan organisasi lain.  Besarnya kontribusi dan 

komitmen tersebut direfleksikan dengan kuat atau tidaknya keterikatan SDM 

dengan organisasi. Mani (2011), Cotes (2014), Mohapatra dan Sharma (2015) 

memaparkan engagement  bahwa dapat dijadikan sebagai prediktor untuk 

mendeteksi permasalahan yang memengaruhi eksistensi atau keberhasilan suatu 

organisasi. UNAND belum pernah melakukan pengukuran terhadap kinerja 

Tendik sehingga UNAND tidak bisa melakukan optimalisasi terhadap kontribusi 

Tendik. Setiap tahun UNAND hanya melakukan penilaian tahunan Tendik 

terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). SKP ini belum bisa dijadikan 

rekomendasi bagi UNAND dalam memetakan keutuhan organisasi yang ideal 

karena unit kerja/subag belum bisa berkontribusi maksimal. Kontribusi unit/subag 

merupakan muara dari kontribusi Tendik. SKP Tendik merupakan salah satu 

indikator untuk melihat kontribusi dari masing-masing Tendik. Kepuasan kerja 

juga memberikan pengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Blesingwhite (2015) 

memaparkan bahwa employee engagement merupakan menyelaraskan nilai-nilai 

karyawan, tujuan dan aspirasi dengan orang-orang dari organisasi adalah cara 

terbaik untuk mencapai employee engagement berkelanjutan diperlukan bagi suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Employee engagement dapat dijadikan 

prediktor untuk membentuk tim kerja yang memiliki komitment tinggi, kontribusi 

maksimal serta adapatif terhadap perubahan organisasi dalam merespon 

persaingan antar organisasi. 

Berkaitan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah  

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat employee engagement Tendik UNAND? 

2. Faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap employee engagement Tendik 

UNAND? 

3. Bagaimana implikasi kebijakan terkait tata kelola Tendik? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan penelitian adalah: 

1. Menganalisis tingkat employee engagement Tendik UNAND. 

2. Menganalisis faktor yang memengaruhi employee engagement UNAND. 

3. Merumuskan implikasi rekomendasi kebijakan tata kelola SDM terkait Tendik 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 
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