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LPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan di era globalisasi yang semakin tajam yang hams ditunjang

daya saing nasional, sedangkan daya saing nasional membutuhkan Perguruan

Tinggi Negeri sebagai kekuatan moral dalam proses pembangunan masyarakat

madani yang lebih demokratis, dan mampu bersaing secara global. Oleh karena itu
,

untuk mendukung perannya sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas,

Perguruan Tinggi Negeri harns memiliki kemandirian.

Perubahan pada Perguruan Tinggi Negeri yang mengedepankan

kemandirian tersebut dipertegas dengan diterbitkan Peraturan Pemerintall Nomor

61 TaiIun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan

Hukum. Sejalan dengan hal tersebut AmaI (2005) menyebutkan baiIwa, hak milik

yang paling berharga bagi suatu perguruan tinggi adalaiI kebebasan, otonomi, dan

budaya akademik (academic cUlture).

Menurut Brodjonegoro (2005), diperkenalkannya bentuk bam pengelolaan

perguruan tinggi yang lebih otonom atau yang disebut dengan BHMN, dianggap

sebagai awal diperkenalkannya inlplementasi good governance dalam bentuk

yang lebih baik dikalangan kampus. Sifat otonom dalam konsep ini intinya

melibatkan pihak luar untuk ikut memiliki perguruan tinggi tersebut, sekaligus

mendorong diangkatnya status sivitas akademik sebagai unsur yang tidak boleh

dilupakan dalam pengelolaan kampus. Perguruan tinggi sudaiI sehamsnya menjadi

pemrakarsa pratik good governance, karena biasanya unsur kampus sangat aktif

menyuarakan praktik tersebut. Terlebih lagi peran perguruan tinggi dalam
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pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas, membutuhkan pengelolaan

yang baik.

Diterbitkannya PP No. 154 Tahun 2000 menyatakan status IPB sebagai

salah satu perguruan tinggi dengan status Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Sejalan dengan harapan utama dati status BHMN yaitu meningkatkan kualitas

keluarannya. Maka IPB harns dapat memanfaatkan perubahan yang terjadi secara

optimal, yaitu dengan mendapatkan otonomi dalam menentukan program,

manajemen sistem keuangan, sumberdaya manusia dan infrastruktur, serta

berbagai aktivitas yang betujuan meningkatkan penghasilan sebagai aktivitas

pendukung dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Langkah antisipasi IPB dalam menghadapi perubahan tersebut dilakukan

dengan menyusun program yang difokuskan pada manajemen proses dan

perbaikan kualitas serta pengendalian sistem kualitas. Program manajemen proses

dan perbaikan meliputi penataan organisasi, peningkatan ~utu dan pelayanan

pendidikan, pendayagunaan sumberdaya manusia, penataan sistem manajemen

keuangan, pembangkitan pedapatan dan manajemen fasilitas komunikasi. Program

pengendalian sistem kualitas difokuskan pada kegiatan peningkatan jumlah dan

mutu penelitian dan pengembangan pelayanan pada masyarakat.

Salah satu program manajemen proses dan perbaikan adalah penataan

organisasi. Menurut Moeljono (2005) tata kelola organisasi yang baik akan

berjalan jika individu-individu dalam organisasi tersebut mempunyai sistem nilai

yang memotivasi masing-masing individu untuk menerima, mendukung, dan

melaksanakan tata kelola yang baik (good governance). Sistem nilai tersebut

merupakan inti dati goodgovernance yang disebut sebagai corpora:e culture.
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karena merupakan kumpulan berbagai individu. Oleh karena itu jika masing

masing individu di dalam perusahaan tersebut tidak berubah maka tidak akan

teIjadi suatu perubahan dalam perusahaan tersebut. Perubahan yang teIjadi pada

suatu organisasi membutuhkan adanya perubahan seluruh unsur penyusun dalam

organisasi tersebut, sehingga dapat tercipta suatu perubahan nyata yang akan

meningkatkan kineIjanya.

Perubahan status IPB dari PTN menjadi BHMN membutuhkan langkah

yang tepat, sehingga mendapatkan suatu keberhasilan yang nyata. Moeljono

(2005) mengatakan bahwa keberhasilan proses perubahan yang teIjadi pada suatu

organisasi (perusahaan) sangat ditentukan oleh keberadaan nilai-nilai perekat yang

dapat mempersatukan seluruh anggota dari organisasi tersebut. Perekat tersebut

merupakan suatu nilai yang disebut sebagai budaya (corporate culture).

Budaya pada suatu perguruan tinggi memegang peranan penting dalam

membangun dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban masyarakat dan

bangsa secara kesuluruhan. Hal tersebut dikarenakan perguruan tinggi m~rupakan

salah satu lembaga yang berperan dalam membentuk sumberdaya manusia

profesional yang berkarakter.

1.2. Identifikasi Masalah

Perubahan kondisi sistem pendidikan pada perguruan tinggi, menuntut

pengelolaan organisasi yang semakin kompetiti£ Pengembangan sumber daya

manusia merupakan salah satu kunci sukses suatu perguruan tinggi daJam

menghadapi semakin dinamisnya perubahan yang teIjadi. Budaya dipercaya

sebagai perekat dalam organisasi yang mengalami perubahan. ldentifikasi budaya
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pada suatu perguruan tinggi akan membantu memperoleh gambaran yang lebih

jelas tentang nilai-nilai yang berpengaruh pada kemajuan perguruan tinggi

tersebut.

Secara umum program keIja IPB disusun tetap mengutamakan Tridharma

Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pelayanan pada masyarakat). Tetapi

dalam implementasinya perlu dilakukan penataan organisasi (governance),

manajemen infrastruktur dan manajemen fasilitas komunikasi dan informasi yang

saling bersinergi. Untuk melaksanakan program tersebut perlu didukung

rnanajemen berbagai kekuatan sumberdaya yang dimiliki IPB seperti sumberdaya

dana, sumberdaya fisik, sumberdaya rnanusia, dan sumberdaya informasi. Tetapi

dalam rnernpercepat proses pencapaian sasaran IPB sebagai BHMN, aset

sumberdaya manusia rnerupakan yang sangat penting dan memerlukan perhatian

khusus.

Nilai-nilai yang dimiliki masing-masing sumberdaya manusia didalam

organisasi kampus, dapat rnenjadi kekuatan atau sebalikuya akan menjadi

penghambat kemajuan. Oleh karena itu diperlukan pengindetifikasian nilai-nilai

yang tepat dan bersinergi dengan langkah IPB sebagai PT BHMN.

IPB saat ini memiliki nilai-nilai yang dibetuk sebagai budaya korporasi

IPB, namun sepertinya nilai-nilai tersebut belum dirasakan keberadaannya oleh

sivitas akademik IPB. Budaya korporasi yang dibentuk terdiri dati empat nilai,

diantaranya: 1). Bersikap dan bertindak mandiri dan bertanggunggugat

(accountable) dalam mengemban misi institut; 2). Bersikap dan bertindak

profesional dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa, rekanan keIja

institut, masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholders); 3). Berusaha
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secara maksimal untuk memberikan hasil terbaik dan nyata, baik berupa lulusan

(SDM) maupun produk-produk IPTEKS yang dihasilkan institut; 4). Berorientasi

ke arab pengembangan SDM dan IPTEKS yang mampu meningkatkan nilai

tambah yang bersifat optimum terhadap SDA yang memiliki keunggulan

komparatif bagi Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia (Keputusan Senat

Akademik IPB No. 28 Tahun 2005).

Pengidentifikasian nilai dan norma di lingkungan IPB diperlukan agar IPB

sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, memiliki langkah

yang tepat dalam pengelolaan organisasinya sehingga memiliki identitas yang

kuat. Pengidentifikasian nilai dan norma yang tepat tidak hanya akan memberikan

gambaran secara menyeluruh tentang nilai-nilai yang bersinergi dengan tujuan

IPB, tetapi akan memberikan manfaat bagi IPB untuk mencari alternatif terbaik

dalam mempercepat upaya membangun budayanya (corporate culture).

1.3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah identifikasi nilai dan norma yang dilakukan di Institut

Pertanian Bogor dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai dan norma apa sajakah yang saat ini dirasakan dan diharapkan

keberadaannya sebagai budaya korporat oleh sivitas?

2. Nilai dan norma apa sajakah yang dapat direkomendasikan sebagai budaya

korporat IPB?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di IPB bertujuan untuk mengidentifikasi nilai

dan norma yang dapat mendukung IPB sebagai PT BHMN. Secara rinci, tujuan

penelitian ini meliputi :
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1. Mengidentifikasi nilai dan nonna yang dirasakan dan diharapkan

keberadaannya oleh sivitas akademika IPB.

2. Merekomendasikan nilai dan nonna yang dapat digunakan sebagai Budaya

Korporat yang mendukung langkah IPB sebagai PT BHMN.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfuat bagi pihak

institusi dan seluruh sivitas akademika IPB. Disamping itu hasil penelitian dapat

dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian lain yang berkaitan dengan budaya

perusahaan.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh beberapa kendala, oleh karena itu dengan

pertimbangan biaya dan waktu maka batasan penelitian ini dapat dijabarkan

sebagai berikut:

1. Nilai dan nonna yang digooakan daIam penelitian ini adaIah niIai-nilai yang

terdapat pada Budaya Korporat IPB berdasarkan Keputusan Senat Akademik

IPB No. 28 Tahoo 2005 dan diperkaya dengan niIai-nilai yang telah

diinventarisir dati dokumen-dokumen IPB. AIasan penggooaan gaboogan nilai

tersebut dikarenakan saat ini IPB sedang berupaya membangun budaya

perusahaan yang barn, sehingga analisa terhadap penggaboogan nilai tersebut

diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih luas tentang niIai dan

nonna yang dapat digunakan sebagai Budaya Korporat IPB.

2. Penelitian ini dibatasi pada aktivitas IPB yang berbasis akademik (academic

enterprise). Sedangkan ootuk aktivitas bisnis mumi (holding company) yang

dimiliki IPB tidak termasuk daIam objek penelitian.
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3. Populasi responden paJa penelitian ini terbatas pada pegawai tetap IPB dan

mabasiswa. Pegawai tetap IPB terdiri dari tenaga penunjang dan tenaga

pengajar.

4. Penelitian ini melihat niIai dan norma yang dirasakan dan diharapkan oleh

sivitas akademika IPB secara keseluruhan, tidak mencari perbedaan niIai dan

norma berdasarkan status (karakteristik) responden di Iingkungan IPB maupun

perbedaan antar fakultas, departemen dan jurusan.
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