
 

1 PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

 

Keberhasilan suatu organisasi tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi 

oleh semua sumberdaya yang dimilikinya, terutama adalah sumberdaya manusia 

(SDM). Begitu pentingnya SDM sehingga dalam manajemen modern, SDM  

dikategorikan sebagai salah satu asset penting dalam organisasi. Kekuatan SDM 

nyatanya sangat berpengaruh besar dan mampu memberi sumbangan yang besar 

terhadap keberhasilan suatu organisasi, Ndraha (2012) untuk itulah suatu 

organisasi harus memiliki SDM yang berkualitas, agar pemenuhan visi, misi dan 

tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik, efisien dan efektif.  

Manajemen SDM menurut Robbin dan Coulter  (2010) penting dilakukan 

sebagai bagian dari fungsi organisasi manajemen, dan sebagai alat yang strategis 

untuk membangun kelestarian daya saing organisasi. Pentingnya manajemen 

SDM dalam suatu organisasi, dapat ditelaah juga dari Ndraha (2012), dimana 

dikatakan bahwa untuk mencapai output seperti yang digambarkan melalui model-

model efisiensi, SDM harus di-manage (dari bahasa latin, manus yang berarti 

tangan, lalu maneeiare, artinya menjinakkan kuda liar, lalu menjadi management) 

dengan menggunakan konsep manajemen secara umum, manajemen sumberdaya 

manusia atau MSDM dapat diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, 

penggunaan dan penilaian SDM sedemikian rupa sehingga di satu pihak SDM 

memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada masyarakat (makro) dan 

organisasi (mikro). Pengertian diatas sejalan dengan fungsi dasar managemen 

yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. 

 Menyadari bahwa SDM adalah asset yang sangat penting, organisasi baik 

pemerintah maupun swasta berlomba-lomba untuk memiliki SDM dengan kualitas 

yang baik. Hal itu dapat dilakukan melalui perencanaan SDM mulai dari awal 

perekrutan pegawai baru, ataupun perencanaan untuk SDM sudah ada di dalam 

organisasi itu sendiri. Perencanaan SDM dalam suatu organisasi dianggap penting 

guna menyelaraskan SDM tersebut dengan tujuan organisasi, sebagaimana kita 

ketahui bersama bahwa tujuan organisasi seiring perkembangan zaman tentu 

semakin kompleks dan sangat dinamis, sehingga perlu didukung oleh SDM yang 

memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan visi, misi serta tujuan 

organisasi tersebut. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Fahmi (2016) yang 

mengatakan bahwa salah satu kunci dalam perencanaan SDM untuk memiliki 

SDM yang berkualitas dan kompeten, adalah dengan membuat rencana yang 

matang dan sempurna terhadap SDM yang akan direkrut ataupun yang telah ada 

dalam organisasi.  

Perencanaan SDM memiliki posisi yang penting, ketepatan maupun 

kesalahan dalam perencanaan SDM akan memberikan dampak baik itu positif 

maupun negatif terhadap organisasi. Secara teori perencanaan SDM dapat 

diartikan sebagai satu paket kegiatan SDM yang terdiri dari analisis pekerjaan, 

rekrutmen, dan seleksi yang harus menghindari kekeliruan dalam mempekerjakan 

SDM. Begitu pentingnya perencanaan SDM hingga Hasibuan (2013) menyatakan 

bahwa perencanaan SDM merupakan fungsi pertama dan utama dalam 

manajemen SDM. 



 

2 

Seluruh instansi tanpa terkecuali akan menjalankan seluruh manajemen 

SDM terutama perencanaan SDM  dengan baik dan benar guna mendapatkan 

SDM yang baik, berkualitas serta kompeten dibidangnya. Begitu pun dengan 

lembaga pendidikan tinggi yang menjalankan proses bisnis pendidikan tinggi 

tentu sangat tergantung pada SDM yang dimilikinya sebagaimana yang tercantum 

dalam UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tepatnya pasal 69 yang 

mengatur tentang ketenagaan dalam sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari 

dosen dan tenaga kependidikan. Pentingnya pengaruh regulasi pemerintah terkait 

dengan SDM pada lembaga pendidikan tinggi sejalan dengan hal tersebut   

Benitez et al. (2016) mengatakan bahwa kebijakan pemerintahan tentu memiliki 

pengaruh terhadap praktik pengelolaan ketenagaan SDM pada pengelolaan 

institusi perguruan tinggi, terutama yang berkaitan dengan perekrutan dan 

promosi institusi perguruan tinggi itu sendiri.  

Teir dan Zhang (2016) lebih lanjut menyampaikan bahwa dalam 

menyesuaikan dunia pendidikan tinggi yang jauh lebih kompetitif dan terbuka 

yang didorong oleh kebutuhan pasar, maka SDM merupakan aset paling kuat yang 

harus dimiliki suatu lembaga pendidikan tinggi agar lebih kompetitif dan 

kewirausahaan modern. Manajemen SDM dengan perencanaan SDM didalamnya 

pada lembaga pendidikan tinggi harus dikelola dengan baik, karena menurut 

Rabee (2014) dalam jangka panjang manajemen SDM dan inovasi SDM terhadap 

teknologi menempati posisi terpenting dalam perkembangan lembaga pendidikan 

tinggi.  

Pentingnya perencanaan SDM pada pengelolaan pendidikan tinggi salah 

satunya disampaikan oleh Allui dan Sahni (2016) bahwa sebagai industri padat 

karya seperti pendidikan tinggi, penggunaan SDM yang efektif menjadi sangat 

penting. Menurutnya banyak kajian dilakukan untuk bagaimana perguruan tinggi 

mempraktikan hal tersebut, karena dalam penelitian terdahulu terdapat keadaan 

gap yang besar tentang implementasi manajemen SDM pada perguruan tinggi. 

Jauh sebelumnya terperinci Huxley dan Hall (1996) telah menyebutkan juga 

bahwa dalam manajemen pendidikan tinggi yang baru terdapat penekanan 

terhadap praktik-praktik manajemen SDM tentu termasuk didalammnya adalah 

perencanan SDM dalam menggantikan praktek manajemen personalia pada 

pengelolaan institusi pendidikan tinggi type lama.  

Merangkum semua, Menon (2015) menitik beratkan pada teknis 

perencanaan SDM pada lembaga pendidikan tinggi, bahwa proses bisnis pada 

institusi pendidikan tinggi sama dengan bidang lainnya, dimana perguruan tinggi 

berlomba untuk memberikan pelatihan dan kursus terbaik untuk SDM demi 

mendapatkan SDM yang efektif. Menurutnya pada negara berkembang belum 

banyak perguruan tinggi yang memiliki departemen yang mengatur SDM secara 

terpisah, kedepan diharapkan ada perombakan dalam praktik manajemen SDM 

pada perguruan tinggi terutama perguruan tinggi yang didanai oleh pemerintah, 

lebih kepada pengembangan fungsi SDM itu sendiri termasuk didalamnya adalah 

pola perekrutan, penempatan, pelatihan, penilaian kompensasi serta hubungan 

antar pegawai itu sendiri. Sehingga diperoleh SDM yang kompeten dengan 

penempatan yang tepat sehingga berimbas pada struktur organisasi perguruan 

tinggi yang kompetitif.  

 

 



 

 

 

3 

Perumusan Masalah 

 

Pentingnya perencanan SDM pada institusi pendidikan tinggi, disadari 

sepenuhnya juga oleh Institut Pertanian Bogor dalam menjalankan proses 

bisnisnya, haruslah didukung oleh SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan 

yang baik, berkualitas dan kompeten. Selain dosen dan mahasiswa yang  terlibat 

dalam serangkaian proses bisnis tersebut, ada peran tenaga kependidikan atau 

disingkat tendik, yang tidak boleh dipandang sebelah mata bahkan diabaikan. 

Tendik memiliki kontribusi yang tidak sedikit untuk membuat semua proses bisnis 

pendidikan tinggi di IPB berjalan baik.  

Berdasarkan data profil ketenagaan atau kepegawaian yang tersaji pada 

Laporan Kegiatan Tahunan Direktorat Sumberdaya Manusia IPB yang juga tersaji 

pada web Direktorat SDM IPB tahun 2018 diperoleh data bahwa untuk profil 

ketenagaan dosen berjumlah 1.407 orang dengan rincian 1.256 orang berstatus 

PNS dan sisanya 151 orang berstatus non PNS, untuk tendik berjumlah 2.705 

orang, dengan rincian tendik berstatus PNS berjumlah 1.348 orang dan berstatus 

non PNS sebanyak 1.357 orang. Melihat data ketenagaan di IPB tersebut, hal itu 

menunjukan bahwa IPB adalah satu institusi yang besar, yang memiliki jumlah 

pegawai kurang lebih 4.112 orang. Tentu bukan hal yang mudah mengelola SDM 

yang besar seperti itu.  

Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) yang berdiri pada tahun 2000, 

sebagai fakultas yang relatif baru berdiri dibanding fakultas lainnya, FEM 

memiliki kemajuan yang amat pesat dalam menjalankan proses bisnis pendidikan 

tingginya. FEM menjadi salah satu fakultas terfavorit yang banyak diminati oleh 

calon mahasiswa. Awal berdiri FEM IPB terdiri dari 2 departemen yaitu 

Departemen Ilmu Ekonomi dan Departemen Manajemen. Sembilan belas tahun 

berselang saat ini FEM memiliki lima departemen yaitu Departemen Ilmu 

Ekonomi, Departemen Manajemen, Departemen Agribisnis, Departemen 

Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan dan departemen terakhir di FEM yang 

baru saja lahir yaitu Departemen Ekonomi Syariah. 

FEM memiliki beberapa departemen yang menjadi pilihan pertama calon 

mahasiswa sehingga menjadikan FEM semakin tumbuh dan berkembang, dengan 

jumlah mahasiswa aktif tidak kurang dari 2.000 orang setiap tahunnya. 

Mendukung semua pergerakan dan tuntutan tersebut, maka perlu SDM yang 

memadai dan berkualitas, salah satunya adalah tendik yang sesuai baik jumlah 

maupun kompetensinya. Berdasarkan data dari Kepegawaian FEM IPB, saat ini 

FEM memiliki 97 orang tendik yang terdiri dari 40 orang tendik berstatus PNS 

dan 57 orang tendik yang berstatus sebagai pegawai non PNS yang tersebar pada 

lima departemen dan dekanat FEM IPB. Tantangan permasalah yang dihadapi 

FEM saat ini, apakah dengan tendik berjumlah 97 tersebut telah sesuai dengan 

kebutuhan FEM, dari segi kuantitas maupun kualitas dalam hal ini adalah 

kompetensi, karena dari apa yang dirasa saat ini keberadaan tendik belum 

sepenuhnya memenuhi harapan.  

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Kompilasi Manpower Planning 

Fakultas dan Departemen Institut Pertanian Bogor Tahun 2012-2030 yang 

diterbitkan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia IPB, disebutkan bahwa jumlah 

ideal tendik yang seharusnya dimiliki oleh FEM adalah berjumlah 53 orang, 

sedangkan saat ini FEM memiliki 40 tendik PNS dan 57 orang tendik non PNS 
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yang artinya jumlah tendik PNS dan Non PNS saat ini di FEM bila dijumlahkan 

hampir berjumlah dua kali lipat dari tendik yang seharusnya dimiliki. Tentu hal 

tersebut menjadi permasalahan tersendiri.  

  Berdasarkan data awal yang tersaji diatas maka perlu satu penelitian 

mengenai perencanaan SDM tendik yang tepat dan terstruktur baik dari sisi 

kuantitas melalui analisis beban kerja maupun dari sisi kualitas yang dapat dikaji 

melalui analisis gap kompetensi, serta menyusun strategi yang tepat terhadap 

perencanaan SDM tendik itu sendiri yang diharapkan mampu menentukan jumlah 

tendik yang sesuai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang mendukung 

terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan FEM IPB sehingga dapat berjalan lebih 

baik, efektif, efisien dan kompetitif, maka dirumuskan beberapa permasalahan 

yang perlu dianalisis pada penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Bagaimana kuantitas tendik yang ada di FEM IPB telah sesuai dengan 

kebutuhan? 

2. Bagaimana kualitas dalam hal ini kompetensi tendik yang ada di FEM IPB  

telah sesuai dengan kebutuhan? 

3. Berapa besar kesesuaian kuantitas dan kualitas yang ada dengan apa yang 

seharusnya?   

4. Strategi apakah yang tepat untuk perencanaan SDM tendik di FEM IPB 

kedepannya? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa kuantitas SDM tendik pada FEM IPB sesuai dengan kebutuhan 

2. Menganalisa kualitas SDM tendik pada FEM IPB sesuai dengan kebutuhan 

3. Menganalisa kesesuaian kuantitas dan kualitas SDM tendik  yang ada dengan 

kuantitas dan kualitas SDM tendik yang seharusnya dibutuhkan 

4. Membuat strategi yang tepat untuk perencanaan SDM tendik di FEM 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemangku kebijakan dalam 

menentukan perencanaan SDM tendik di FEM IPB 

2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi tendik dilingkungan FEM IPB 

untuk terus mengembangkan diri dan kompetensinya sesuai dengan kompetensi 

yang dibutuhkan 

3. Hasil penelitian ini juga diharapakan bermanfaat bagi masyarakat luas untuk 

dijadikan bahan literatur dalam pengembangan penelitian akan hal ini 

kedepannya. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perencanaan SDM terhadap 

tendik di FEM terkait dengan kuantitas maupun kualitas dalam hal ini adalah 

kompetensi yang dimiliki tendik saat ini, bila dibandingkan dengan kesesuaian 

kuantitas dan kompetensi yang seharusnya dibutuhkan, serta strategi yang tepat 

terhadap perencaanaan SDM tendik di FEM IPB kedepannya. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori pendukung sebagai alat bantu 

teoritis untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Perencanaan 

Sumberdaya Manusia Tenaga Kependidikan pada Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen terutama dari sudut pandang kuantitas dan kualitas tendik itu sendiri, 

dan teori-teori tersebut adalah: 

 

Manajemen Sumberdaya Manusia 

Manajemen SDM merujuk dari Samsuddin (2006), Bangun (2012), dan 

terbaru dari Fahmi (2016) merupakan suatu seni dalam memadukan berbagai 

kegiatan manajemen dalam mempengaruhi SDM untuk mencapai tujuan 

organisasi secara terencana, teroganisir, terarah dan terkontrol dengan 

mengintegrasikan seluruh fungsi manajemen personalia secara baik sehingga pada 

gilirannya akan memberikan kontribusi langsung terhadap pemanfaatan 

sumberdaya lainnya secara lebih efisien dan efektif, serta merupakan suatu bentuk 

eksistensi organisasi dan individu, yang juga dapat memberikan suatu kepuasan 

tertentu bagi yang menjalankannya untuk mencapai tujuan organiasasi tersebut. 

Secara lebih spesifik manajemen SDM pada lembaga pendidikan tinggi 

salah satunya disampaikan oleh Patrick dan Sebastian (2012) bahwa praktik-

praktik manajemen SDM sangat berpengaruh pada lembaga pendidikan tinggi  

terutama dalam perekrutan pegawai baru, pola komunikasi atasan dan bawahan 

serta komitmennya terhadap organisasi pendidikan tinggi tersebut. Jauh 

sebelumnya Ulferts et al. (2009) juga mengatakan bahwa untuk mendukung arah 

masa depan suatu perguruan tinggi harus dapat mengembangkan manajemen 

SDM sesuai berdasarkan pada rencana strategis perguruan tinggi tersebut, dan 

salah satu fungsi menjalankan manajemen SDM tersebut adalah untuk mengetahui 

kebutuhan masa depan dari perguruan tinggi itu sendiri. 

  

Perencanaan Sumberdaya Manusia 

Perencanaan SDM merupakan satu paket kegiatan yang terdiri atas analisis 

pekerjaan, rekrutmen, serta seleksi pegawai agar organisasi terhindar dari 

kekeliruan dalam mempertahankan sumberdaya manusia, Fahmi (2016). Dimana 

perencanaan SDM tersebut dapat dilakukan dari sisi kuantitas maupun kualitas 

ataupun penggabungan akan keduanya. 

 




