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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tanpa adanya manusia di dalam suatu organisasi tidak mungkin
akan berhasil tujuan suatu organisasi. SDM adalah seseorang yang siap
mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha pencapaian
tujuan organisasi. Selain itu SDM merupakan unsur masukan sama
seperti modal, mesin, metode/tehnologi diubah melalui proses
manajemen menjadi autput berupa barang atau jasa agar tercapai
tujuan perusahaan/organisasi. Untuk menyelesaikan masalah-masalah
yang berkaitan dengan sumber daya manusia, maka perusahaan perlu
menempatkan orang-orang sesuai dengan keahlian di bidangnya
masing-masing. Prestasi SDM perlu dievaluasi secara continue selain
itu SDM diberikan kesempatan untuk mengembangkan karier sesuai
kemampuan yang dimiliki masing-masng individu. Tujuan manajemen
SDM adalah meningkatkan kinerja karyawan yang ada di dalam suatu
organisasi melalui berbagai cara. Manajemen SDM mendorong para
pimpinan dan karyawan untuk melaksanakan strategi-strategi yang
di tetapkan oleh perusahaan/organisasi. Manajemen SDM memberi
kontribusi atas keefektivitas perusahaan/organisasi. Manajemen SDM
membantu pimpinan menyelesaikan masalah SDM, sasarannya sebagai
berikut: perencanaan, pelatihan, pengembangan, pengangkatan,
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penempatan, penilaian, hubungan pekerja. Tujuan ahkir manajemen
SDM adalah peningkatan efisiensi, peningkatan efektifitas, peningkatan
produktifitas, rendahnya tingkat perpindahan pegawai, rendahnya
tingkat absensi, tingginya kepuasan kerja karyawan, tingginya kualitas
pelayanan, rendahnya komplain dari pelanggan meningkatnya bisnis
(Veithzal, 2015). Manajemen SDM merupakan bagian dari manajemen
umum. Fungsi-fungsi manajemen SDM sebagai berikut: 1). Fungsi
Manajerial (perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
pengarahan (directing), pengendalian (controlling). 2) Fungsi operasional
(pengadaan tenaga kerja, pengembangan, konpensasi, penginterasian,
pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja (veithzal, 2015).
Peranan MSDM sangat menentukan terwujudnya tujuan
perusahaan, karena untuk mengatur manusia tidak mudah maka
perlu diatur dengan teori-teori manajemen yang memfokuskan
mengenai pengaturan manusia (karyawan) dalam mewujudkan tujuan
perusahaan/ organisasi. Adapun kegiatan manajemen SDM antara lain:
melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan
merekrut calon pekerja, menyeleksi calon pekerja, memberikan insentif
dan kesejahteraan, evaluasi kerja, mengkomunikasikan, memberikan
penyuluhan, menegakkan disiplinan kerja, membangun komitmen
kerja, memberikan keselamatan kerja, menyelesaikan perselisihan
perburuhan, menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan.
(Veithzal, 2015).
Manajemen strategis sumber daya manusia di dalam pendidikan
umum. Hal ini mencatat mengenai strategi manajemen dan sumber daya
manusia yang berasal langsung dari strategi peningkatan pendidikan
secara keseluruhan. Dalam hal ini membahas mengenai dosen dan
talenta kepemimpinan yang diperlukan untuk menerapkan strategi
peningkatan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Strategi
SDM merancang semua praktik dan program SDM, ada dua metrik
utama antara lain: ukuran kinerja pengajaran dan ukuran kinerja siswa,
kadang-kadang disebut dengan ukuran efektivitas pengajaran.
2
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Adapun ciri-ciri MSDM strategis: 1) Tingkat organisasi, strategi
cenderung dirumuskan di tingkat atas karena mencakup tujuan
perusahaan, kibijakan, dan pengalokasian sumber daya. 2) Fokus, strategi
berfokus pada efektivitas organisasi oleh karena itu karyawan dilihat
sebagai sumber daya yang dikelola untuk mencapai strategi bisnis. 3)
Kerangka, strategi menyatukan seluruh kelengkapan tujuan SDM dan
aktivitas yang dirancang khusus untuk memenuhi lingkungan saat ini
dan untuk secara mutu memperkuat atau bersinergi. Peran organisasi
perlu ditingkatkan untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada
karyawan dengan membuat strategi bisnis yang dapat menambah nilai
karyawan untuk meningkatkan organisasi agar tercapai tujuan sesuai
dengan misi dan visi Universitas.
Peningkatan kinerja sumber daya manusia secara umum dapat
dilakukan dengan peningkatan koordinasi dan kerja sama tim antar
seksi dan antar karyawan dalam menyatukan visi dan misi perusahaan
secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance
(Yos et al., 2013). SDM dapat menjadi andalan dalam memberikan
service pelayanan yang baik. Layanan tersebut dapat memberikan
informasi yang diperlukan oleh mahasiswa, dosen atau pihak-pihak
lain yang memerlukannya setiap waktu dengan baik dan efektif. Jika
dibandingkan dengan mesin, manusia memiliki kelebihan yang tidak
dapat disetarakan dengan mesin-mesin. Sedangkan mesin-mesin
memiliki umur ekonomis tertentu dan biasanya memiliki kemampuan
sesuai kualitas kapasitasnya. Tidak jarang adanya kemajuan tehnologi
yang begitu cepat sehingga adakalanya sebuah mesin masih memiliki
nilai ekonomis tetapi nilai manfaatnya sudah tidak bisa lagi digunakan
karena tidak bisa menghasilkan barang yang diinginkan
Mereka memang bukan termasuk tenaga kerja yang digunakan
untuk tujuan meningkatkan produktivitas kerja yang langsung. Namun,
pada era globalisasi ini mereka merupakan bagian dari lingkaran
ekonomi, sebab Universitas benar-benar membutuhkan tenaga dosen.
Tenaga kerja refleksif memang tidak produktif kalau dilihat dari aspek
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produksi nilai lebih. Namun, mereka memberi dampak berantai (net
effect) terhadap produksi nilai lebih sesuai dengan bidang yang digeluti
masing-masing. Selain itu, sektor pendidikan (Universitas) juga harus
bisa menyediakan tenaga produktif yang terlatih.
Dalam memonitoring kebutuhan tenaga dosen di UIA data diperoleh
dari masing-masing fakultas kemudian diserahkan ke HRD. Jumlah
kebutuhan dosen tetap dimasing-masing fakultas disesuaikan dengan
jumlah mahsiswa yang ada. Jika terdapat kekurangan dosen tetap maka
dekan mengajukan permohonan penambahn dosen tetap yang disetujui
oleh pimpinan, sementara untuk memenuhi kekurangan dosen dalam
pelaksanaan pengajaran maka pimpinan (dekan) mengambil dosen
tidak tetap dari luar UIA agar perkuliahan dapat terlaksana. Kreteria
di dalam pemilihan dosen tetap antara lain: minimal berpendidikan
S.2, menguasai bidang ilmu sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
Untuk memenuhi kekurangan dosen tetap biasanya diambil dari dosen
tamu yang memenuhi persyaratan sebagai dosen tetap karena dengan
pertimbangan pimpinan sudah mengetahui kualitas dosen tersebut.
Pimpinan fakultas mengajukan calon dosen tersebut ke HRD agar
ditindak lanjuti. HRD melakukan proses seleksi mulai dari tes antara lain:
tes tertulis, tes wawancara dan tes kesehatan, setelah dosen dinyatakan
lulus maka akan dibuatkan SK pengangkatan oleh HRD. Dosen yang
telah diangkat sebagai dosen tetap setelah 2 tahun dapat diajukan untuk
mengikuti tes Serdos.
Di dalam perencanaan karir dosen peran dari HRD atau pimpinan
masih kurang dalam hal support karena masih terdapat beberapa
dosen yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun jenjang kepangkatan
masih Asisten Ahli (AA). Selain perencanaan pemenuhan dosen
tetap seharusnya ada juga perencanaan karier dosen. Dengan adanya
perencanaan karier yang jelas dan pasti dapat sebagai motivasi dosen
yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas dalam hal pengajaran,
sehingga dapat menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas
dan dapat ningkatkan nilai bagi Universitas.
4
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Sesuai dengan ketentuan Dikti bahwa dosen kedepannya
harus berpendidikan S.3, sedangkan di UIA masih banyak dosen
yang berpendididikan S.2, untuk memenuhi hal tersebut sebaiknya
HRD membuat peta perencanaan dalam hal pendidikan dosen agar
memenuhi ketentuan dari Dikti, misalnya: berapa jumlah dosen yang
berpendidikan S.2/ S.3, pemberian beasiswa kepada dosen yang ingin
melanjutkan kuliah S.3 dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan
yang telah ditentukan UIA, adanya support dan motivasi dari pimpinan
terhadap dosen untuk melanjutkan kuliah S.3.
Proses perencanaan ada 3 sub proses yaitu: a) proses
pembentukan data rekapitulasi untuk analisis dan simulasi untuk
mendapatkan gambaran kekuatan SDM yang ada saat ini, yang dilihat
dari segi kapasitas SDM,b) Proses pengadaan SDM atau rekrutmen yang
disesuaikan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan,
c) Proses alokasi, relokasi SDM berdasarkan data administrasi yang
ada, melakukan analisis informasi kebutuhan atau relokasi seseorang
karyawan ke tempat yang lebih tepat (Veithzal eat, 2015). Perencanaan
adalah proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai
keputusan tentang sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan,
bagaimana, dan siapa yang melakukannya (Hadari, 2010). Perencanaan
SDM merupakan pertimbangan perubahan kebijakan, perubahan
waktu, perubahan kinerja dan produktivitas serta perubahan tehnologi,
perencanaan mampu merubah SDM menjadi lebih baik dalam
menghadapi era revolusioanl 4.0 (Natasya et al., 2020). Perencanaan
SDM dilakukan sebagai berikut: 1) Harus memahami visi dan misi
dan struktur dari organisasi, 2) Kebutuhan SDM yang akan datang, 3).
Kondisi SDM yang ada, 4) Program pemenuhan kebutuhan (Widodo,
2015). Tindakan yang dilakukan untuk memaksimalkan perencanaan
strategis antara lain: 1). Mengartikulasikan strategis dengan jelas,
2). Menemukan keseimbangan yang tepat antara stabilitas dan
fleksibilitas, 3). Memelihara riview tahunan terhadap masalah utama,
4). Mengimplementasikan review kuartalan, 5). Mendandani rencana
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tindakan terbaik, bukan menegosiasikan budget, 6). Memindahkan
perencanaan dan pengambilan keputusan pada tim terdepan, 7).
Mendorong pemikiran kreatif, 8).Memberikan suara strategis kepada
setiap orang, 9). Mengkomunikasikan strategi secara efektif, 10).
Menggunakan skenario perencanaan untuk merespons dengan cepat
terhadap kejadian yang tidak terprediksi, 11). Menyediakan coaching,
informasi dan peralatan (Wibowo, 2016). Peramalan SDM berupaya
untuk menetapkan penawaran dan permintaan untuk berbagai jenis
SDM agar dapat memperkirakan bidang-bidang di dalam organisasi
karena terdapat kekurangan atau kelebihan tenaga tenaga kerja di masa
mendatang (Raymond A et al., 2014) hal 245.
Sosialisasi visi dan misi tersebut dengan berbagai upaya
diantaranya (1) sosialisasi kepada dosen melalui rapat-rapat rutin di
jurusan maupun fakultas, (2) sosialisasi kepada mahasiswa melalui
kegiatan kemahasiswaan dan perkuliahan, (3) sosialisasi kepada
pemangku kepentingan atau stakeholder yang dilakukan pada saat
rapat atau undangan dalam menjalin kerjasama, (4) sosialisasi kepada
tenaga kependidikan, dilakukan dalam rapat di tingkat jurusan dan
fakultas, serta (5) sosialisasi pada masyarakat yang dilakukan melalui
website program studi, leaflet dan banner (Maulidi et al., 2018).
Perencanaan pendidikan merupakan suatu usaha melihat ke masa
depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas, dan biaya
pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada
dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan
potensi sistem pendidikan nasional memenuhi kebutuhan bangsa dan
anak didik yang dilayani oleh sistem (Kasmawati, 2019). Peningkatan
kualitas pembelajaran perlu menggunakan strategi-strategi yang dapat
diterapkan pada masing-masing lembaga dengan memperhatikan
karakteristik lembaga. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas,
diharapkan lembaga pendidikan akan menjadi lembaga yang mampu
mengahadapi tantangan masa depan dengan efektif (Syamsuddin, 2017).
Perencanaan kegiatan pembinaan mutu dosen, pastinya membutuhkan

6
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pengorbanan dan kesadaran dari seluruh elemen di perguruan tinggi
untuk dapat terlibat dalam perubahan. Tanpa perubahan tidak akan
pernah terjadi (Noor, 2020).
Dalam pengembangan SDM dosen di Universitas As-Syafi’iyah (UIA)
kurang mendapatkan perhatian, misalnya dalam penetapkan peraturan
kebijakan dan pengambilan keputusan tidak melibatkan karyawan
level bawah. Seharusnya kebijakan yang dikeluarkan memperhatikan
kebutuhan dan masukan dari bawahan jadi keputusan tidak hanya diambil
sepihak oleh pimpinan saja. Pentingnya peran sumber daya manusia di
dalam kegiatan Universitas, maka perlu dilakukan pengelolaan sumber
daya manusia sebaik mungkin. Kunci sukses suatu Universitas bukan
hanya pada keunggulan teknologi dan tersedianya dana, melainkan
juga pada faktor manusianya. Oleh karena itu Universitas Islam AsSyafi’iyah (UIA) harus dapat melakukan peningkatan kualitas sumber
daya manusia dalam menghadapi tantangan baik dari dalam dan dari
luar Universitas, supaya tujuan visi dan misi tercapai.
Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA) memilliki 6 Fakultas antara
lain: Fakultas Agam Islam, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Binis,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Tehnologi,
Fakultas Ilmu Kesehatan. Selain itu terdapat juga beberapa lembaga
antara lain : LPPM, LPJM, LP MUALAF. Tujuan dari Universitas Islam AsSyafi’iyah adalah memadukan ilmu dan agama, disertai dengan tehnology,
apabila kita mempunyai ilmu tetapi tidak dibarengi dengan agama
tidak akan bermanfaat begitu juga agama harus juga dibarengi dengan
ilmu agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Di dalam menyampaikan
ilmu diperlukan tenaga pendidik (dosen) yang memililiki pengetahuan
(knowledge), keahlian (expertise), kemampuan (ability) dan ketrampilan
(skill) yang berkualitas bagus, baik dari segi ilmu maupun agama. Selain
itu peran dari atasan untuk memberikan support dan dorongan semangat
serta meningkatkan kesejahteraan dosen, supaya kinerja dosen lebih baik.
Adanya perbedaan persepsi sebagian dosen dengan pimpinan
bisa menjadi kendala dan menghambat dalam pengembangan SDM di
Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi |
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UIA. Misalnya: berbagai kebijakan dan keputusan pimpinan dianggap
kontroversial. Peristiwa demi peristiwa tidak terselesaikan dengan
tuntas dan ditambah lagi timbulnya masalah-masalah baru sehingga
menjadi gunung es, yang berimplikasi bagi perilaku kerja dosen yang
kurang maksimal. Misalnya: informasi-informasi dari Universitas
mengenai peraturan-paraturan tidak sampai ke bawahan hanya sampai
di level pimpinan saja, karena kurangnya sosialisasi tersebut sehingga
peraturan tidak berjalan sesuai dengan rencana, selain itu banyak para
dosen yang kecewa karena perhatian dari pimpinan kurang, sehingga
banyak dosen memilih lebih aktif di luar kampus menjadi pimpinan
atau menjadi dosen tamu di perguruan tinggi swasta lainnya. Hal ini
dilakukan karena dosen merasa tidak mendapatkan perhatian dan
tempat yang memadai dalam mengembangkan karir disamping itu
kesejahteraan dosen yang belum terpenuhi. Pimpinan Universitas lebih
cenderung memilih dosen yang memiliki kedekatan, kebersamaan dan
kepatuhan yang menjadi mitra kerjanya.
Selain itu masukan ide-ide dari dosen yang disampaikan kepada
atasan kurang mendapatkan tangggapan dari pihak pimpinan.
Komunikasi antara atasan dengan bawahan kurang dan perlu adanya
kedekatan hubungan antara pimpinan dengan bawahan. Perlu
adanya motivasi dan support dari pimpinan kepada para dosen untuk
pengembangan Universitas. Pimpinan harus memberikan arahan dan
pendekatan kepada bawahan dan menanamkan sikap bahwa dosen
merasa ikut memiliki Universitas, sehingga apapun yang menjadi tujuan
Universitas para dosen ikut aktif serta berusaha untuk mendukung serta
menjalankan program tersebut agar tercapai apa yang menjadi visi dan
misi Universitas.
Tugas dosen selain melakukan pengajaran juga mempunyai
kewajiban melakukan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu dengan
pelakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
Penelitian dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan dosen atapun
melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan penelitian yang
8
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berhubungan dengan skripsi. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan
dapat menghasilkan jurnal yang terindeks scopus. Semakin banyak
jurnal penelitian yang diterbitkan oleh dosen dan mahasiswa maka dapat
meningkatkan kualitas UIA. Masih kurangnya penelitian yang dilakukan
oleh dosen dikarenakan dosen sibuk dengan kegiatan perkuliahan baik
yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus. Selain itu kurangnya
support dan dorongan semangat dari pimpinan terkait.
Pelatihan dan pengembangan adalah semua upaya yang dilakukan
untuk meningkatkan kinerja karyawann melalui peningkatan kemampuan
dan pengetahuan yang meliputi pelatihan atau pembelajaran. Kegiatan
dapat dilakukan di dalam atau di luar perusahaan.(Widodo, 2015)
Pengembangan karier adalah proses peningkatan kemampuan kerja
individu yang dicapai dalam rangka mencapai kinerja yang diinginkan
sedangkan tujuan pengembangan karier adalah untuk menyesuaikan
antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karier
yang tersedia pada saat ini dan di masa yang akan datang. Usaha
pembentukan system pengembangan karier yang dirancang secara
baik akan dapat membantu karyawan dalam menentukan kebutuhan
karier mereka (Veithzal, 2015). Empat taktik yang dapat digunakan
untuk mengembangkan bawahan yaitu: job design (mendesain ulang
pekerjaan), delegation (delegasi), skill training (pelatihan ketrampilan
dan carer development (pengembangan karier) (Wibowo, 2016).
Pengembanagan (development) mengacu pada pendidikan formal,
pengalaman kerja, hubungan, penilaian kepribadian dan kemampuan
yang membantu karyawan mempersiapkan dirinya di masa depan.
Pengembangan mempersiapkan posisi-posisi lain diperusahaan serta
meningkatkan kemampuan untuk memasuki pekerjaan yang belum
ada. Pengembangan membantu para karyawan dalam mempersiapkan
perubahan pekerjaan mereka pada saat ini, mungkin diakibatkan karena
tehnologi baru, perancangan pekerjaan, pelanggan baru (Raymond A et
al., 2014). Pelatihan adalah proses pengembangan ilmu dan pengetahuan
pada manusia sedangkan pengembangan adalah pertumbuhan yang
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direncanakan dan diperluas pengetahuan dan keahlian orang-orang
di luar persyaratan pekerjaan, hal ini dapat dicapai dengan pelatihan
sistematik pengalaman belajar, penugasan kerja, upaya penilaian
(Richard A & Elwood F, 2010).
Dosen merupakan faktor utama dalam sebuah proses kegiatan
belajar mengajar dalam Universitas. Oleh karena itu pengembangan
karir dosen harus diperhatikan, sebagai pendidik profesional dan
ilmuan dosen harus menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu:
pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Raden et al.,
2017). Pengembangan SDM di Universitas dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut: a). Menerapkan sistem reward dan punishment secara
tegas, b). Pengembangan SDM bertumpu pada peningkatan Emotional
dan Spiritual Quotient, c). Memberikan kesempatan lebih luas kepada
dosen dalam pelaksanaan program di unit kerjanya, d). Pengembangan
SDM dengan perencanaan yang melibatkan dosen, e). Menjalin kerja
sama dengan perguruan tinggi lain dalam pengembangan Tri Dharma
Perguruan Tinggi (Lilik, 2015). Negara yang sedang berkembang harus
mampu bersaing dengan bangsa lain didunia dan menjadi bangsa
yang maju dapat dapat dicapai apabila lebih mempersiapkan dunia
pendidikan secara efektif sehingga dapat meningkatkan kemampuan
SDM yang maju dan memiliki integritas serta kemandirian, mampu
bekerja secara professional, serta siap bersaing di pasar global
(Indriyanti, 2017). Dosen selain menguasai dibidang ilmu tetapi juga
harus mengikuti kemajuan tehnologi, terutama penggunakan tehnologi
dalam hal memberikan pengajaran kepada mahasiswa, misalnya: dosen
tidak perlu melakukan tatap muka dengan mahasiswa dalam melakukan
perkuliahan dan dapat dilakukan dengan sarana menggunakan aplikasi
yang dilakukan secara on line misalnya: aplikasi zoom, google meet,
wibex, google class room dan lain-lain.
Perspektif institusi, pengembangan guru dan dosen bertujuan
untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staff
dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian (Dedik, 2019).
10
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Terbatasnya kualifikasi dosen yang berpendidikan doktor menimbulkan
kendala bagi dosen untuk meningkatkan kenaikan jabatan dosen,
sehingga kompetensi yang dimiliki dosen saat ini belum mampu
meningkatkan pengembangan karir dosen. Kompetensi yang dimiliki
dosen tidak secara langsung menjamin meningkatnya karir dosen,
namun meningkatnya kompetensi melalui peningkatan kualifikasi
pendidikan yang diiringi dengan motivasi yang baik dapat meningkatkan
kinerja yang semakin baik dan akhirnya berdampak pada karir dosen
(Dirga, 2013). Peningkatan kualitas tenaga kependidikan, melalui
pendidikan dan pelatihan. Terdapat dua jenis pengembangan SDM,
yaitu pengembangan secara formal dan secara informal. (Ningrum,
2016a). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen senantiasa perlu
dikontrol dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga lebih optimal
dan relevan dengan kebutuhan yang ada (Kusnan, 2017) Ada dua jenis
pengembangan SDM, yaitu: pengembangan SDM secara formal dan
secara informal. Pertama, pengembangan SDM secara formal yaitu SDM
yang ditugaskan oleh lembaga untuk mengikuti pendidikan atau latihan,
baik yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut maupun lembaga diklat.
Pengembangan SDM secara formal dilakukan karena tuntutan tugas saat
ini maupun masa yang akan datang.
Untuk meningkatkan kualitas dosen di UIA maka perlu dilakukan
pengembangan dan pelatihan. Yang telah berjalan selama ini di (UIA)
dalam hal pengembangan dosen yaitu dengan melakukan pelatihan dan
seminar-seminar dengan mengundang nara sumber yang berkompeten di
bidangnya masing-masing. Tetapi belum semua dosen ikut aktif mengikuti
seminar dan pelatihan yang diadakan oleh Universitas. Karena kurangnya
sosialisasi, motivasi dan dorongan semangat dari pimpinan terkait
kepada dosen agar mengikuti seminar atau pelatihan yang diadakan di
dalam maupun di luar Universitas. Belum adanya perencanaan pelatihan
yang di share ke masing-masing fakultas, dengan tujuan adanya jadwal
pelatihan yang di share diharapkan dosen yang mau mengikuti pelatihan
dapat memprediksi waktunya dengan jadwal perkuliahan dosen yang
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bersangkutan. Perlu adanya monitoring dari atasan, mengenai dampak
pelatihan terhadap dosen. Apakah pelatihan tersebut memiliki dampak
terhadap pengetahuan, skill dosen yang bersangkutan. Selain itu
monitoring dari pihak pimpinan masih kurang dan belum adanya petugas
khusus yang bertangung jawab dalam menangani pelatihan.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa
maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dimasing-masing bagian
mulai dari pimpinan, staff, dosen guna meningkatkan kepuasan
mahasiswa. Kepuasan mahasiswa harus menjadi dasar dari setiap
keputusan manajemen untuk mencapai keberhasilan, antara lain:
upaya memperbaiki kinerja dosen dengan melaksanakan pengajaran
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukaan dan dosen harus dapat
menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan mahasiswa di luar
jam perkuliahan. Selain itu adanya hubungan komunikasi yang baik
antara mahasiswa dengan staff dan dosen, misalnya: apabila mahasiswa
memerlukan informasi yang berkaitan dengan nilai, jadwal perkuliahan,
jadwal ujian, kehadiran dosen dan lain-lain mendapat pelayanan dengan
baik dan mudah. Yang selama ini berjalan masih ada beberapa informasi
yang susah di dapat, karena masih belum maximum dalam penggunaan
IT. Apabila data yang mereka butuhkan tersedia di web side dan mudah
diakses sehingga siapapun yang berkepentingan mudah mendapatkan
informasi dengan cepat, akurat dan efisien. Sebenarnya penggunaan IT
sudah ada di UIA tetapi masih belum maksimal, yang sudah berjalan di
Universitas saat ini misalnya: adanya pemberitahuan informasi lewat
layar televisi yang dipasang di depan pintu masuk lantai 2 di kampus 2
antara lain: pemberitahuan mengenai jadwal kuliah, dosen pengampun
dan ruangan kelas yang digunakan untuk perkuliahan. Selain itu data
mengenai nilai mahasiswa, kehadiran, bimbingan, sudah ada di menu
system “SMART KAMPUS”, yang menjadi kendala karena kurangnya SDM
yang bertanggung jawab untuk menangani apabila terdapat kendala di
system, maka diperlukan tenaga khusus yang ahli di bidangnya untuk
menanggani hal tersebut.

12
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Dalam hal pelaksanaan kontrol mengenai pelatihan yang dilakukan
di UIA belum maksimal yang berjalan selama ini apabila ada pelatihan
pimpinan hanya menerima pelaporan mengenai pelatihan yang diberikan
oleh panitia pelaksana. Untuk mengetahui hasil dari pelatihan yang
diberikan kepada dosen biasanya ditanyakan secara lesan ditanyakan
kepada para peserta mengenai tanggapan setelah mengikuti pelatihan.
Seharusnya adanya peninjauan ulang secara berkala, apabila diperlukan
diadakan pelatihan atau seminar kembali. Di dalam pelaksanaan
pembelajaran atau perkuliahan belum ada pengukuran untuk peniliaan
mahasiswa mengenai penguasaan materi perkuliahan sesuai dengan
kosentrasi jurusan yang diambil. Yang telah diterapkan di UIA berupa
fee back penilaian mahasiswa terhadap dosen antara lain: a). proses
persiapan pengajaran, b). proses pengajaran, c). penilaian pembelajaran
mulai dari perkuliahan awal sampai ahkir semester. Sedangkan penilaian
mengenai pemahaman materi mahasiswa sesuai dengan fokus bidang
mata kuliah yang diambil belum ada misalnya : a). apakah mahasiwa
bener-bener sudah memafahami mengenai pemasaran, b). bagaimana
cara praktek manajemen operasional yang baik, c). bagaimana
pembuatan laporan keuangan yang baik, d). bagaimana penguasaan
mahasiswa mengenai IT. Sebaiknya dibuatkan tolak ukur kemampuan
mahasiswa dalam memahami materi sesuai dengan konsentrasi
jurusan masing-masing. Dengan mengetahui kemampuan pemahaman
mahasiswa di dalam menguasai materi perkuliahan sesuai dengan
konsentrasi masing-masing maka diharapkan alumni lulusan UIA dapat
diterima kerja diperusahaan baik swasta maupun negeri. Belum adanya
audit internal mengenai pengeluaran biaya operasional dimasingmasing fakultas, yaitu dengan mencocokan antara pengeluaran biaya
dengan budget. Hasil audit dapat digunakan sebagai pengukuran
pencapai perencanaan selain itu untuk menghindarinya adanya froud di
lingkungan Universitas.
Di dalam pendidikan Islam pengawasan didefinisikan sebagai
proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya
Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi |
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perencanaan secara konsekwen baik yang bersifat materil maupun
spiritual. Pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik
sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring
bukan hanya manajer, tetapi juga Alloh SWT, menggunakan metode
yang manusiawi. Fungsi pengawasan erat hubungannya dengan fungsi
directing atau commanding dalam mengendalikan penyelenggaraan
kegiatan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjamin
berlangsungnya pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, berjalan lancar dan memperoleh hasil
yang optimal. Directing juga berfungsi mengevaluasi keberhasilan
pelaksanaan tugas para karyawan serta meningkatkan efesiensi dan
aktifitas kinerja lembaga pendidikan.
Penilaian kinerja digunakan untuk : 1) Mengetahui pengembangan
meliputi: indentifikasi kebutuhan pelatihan, umpan balik kinerja,
menentukan transfer dan penugasan, indentifikasi kekuatan dan
kelemahan karyawan. 2) Pengambilan keputusan administrative,
meliputi: keputusan untuk menentukan gaji, promosi, mempertahankan
atau memperhentikan karyawan 3). Keperluan perusahaan, meliputi:
perencanaan SDM, menentukan kebutuhan pelatihan, evaluasi
pencapaian tujuan perusahaan, informasi untuk identifikasi tujuan,
evaluasi terhadap SDM, penguatan terhadap kebutuhan pengembangan.
4) Dokumentasi, meliputi: kreteria untuk validasi penelitian, dokumentasi
keputusan tentang SDM, membantu memenuhi persyaratan hukum
(Veithzal eat, 2015).hal.408. Tujuan evaluasi antara lain: 1) Untuk
mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai
dalam kegiatan. 2). Untuk memberikan objektivitas pengamatan
terhadap hasil. 3). Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan
kelayakan. 4). Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang
dilakukan.(Widodo, 2015). Sasaran evaluasi dipergunakan untuk
1). Menentukan penggajian.2).Umpan balik kinerja.3). Indentifikasi
kelemahan individu. 4). Mendokumentasikan keputusan pegawai. 5).
14
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Penghargaan individu. 6). Mengindentifikasikan kinerja. 7). Membantu
dalam mengidentifikasikan tujuan. 8). Menetapkan keputusan promosi.
9). Pemberhentian pegawai. 10). Mengevaluasi pencapaian (Wibowo,
2016), hal.28. Untuk memperkecil politik-politik dalam maka yang
harus dilakukan oleh manager sebagai berikut: 1). Melatih para penilai
tentang penggunaan proses yang tepat 2). Membangun dukungan
dari manajer puncak terhadap system penilaian secara aktif untuk
mencegah pemutarbalikkan, 3). Memberikan kebebasan kepada penilai
untuk menyesuaikan tujuan-tujuan dan kreteria kinerja bagi masingmasing yang dinilai, 4).Mengakui berbagai prestasi karyawan yang
tidak mempromosikn dirinya sendiri, 5) Menyediakan akses informasi
kepada karyawan 6) Mendorong para karyawan agar aktif mencari dan
mengunakan umpan balik untuk meningkatkan kinerja, 7). Memastikan
berbagai kendala seperti anggaran yang tidak mendorong proses, 8).
Memastikan proses-proses penilaian yang teratur diseluruh perusahaan,
9). Menumbuhkan iklim keterbukaan agar dapat mendorong para
karyawan untuk bersikap jujur tentang berbagai kelemahannya
(Raymond A et al., 2014).
Pengawasan adalah proses pengamatan atau pemantauan
terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi pendidikan untuk menjamin
agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Iin, 2018). Sistem
internal control yang dibangun pihak perguruan tinggi, yang terdiri
dari dewan eksekutif, komite audit, serta internal audit diharapkan
dapat menanggulangi penyelewengan (fraud) yang mungkin terjadi
dalam pengelolaan baik di bidang akademik dan non akademik. Internal
audit merupakan garis terdepan dalam pelaksanaan internal control
suatu perguruan tinggi dalam mengawasi jalannya sistem pengelolaan
perguruan tinggi sehingga menghasilkan pelaporan yang dapat
diandalkan serta mencegah terjadinya tindakan penyelewengan/fraud
(Aresteria, 2018). Pengawasan yaitu: menghentikan atau meniadakan
kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan,
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dan ketidak adilan. Mencegah terulangnya kembali kesalahan,
penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ke
tidakadilan, atas kinerja pendidikan, melakukan koreksi atas masalahmasalah pencapaian kinerja, menciptakan terwujudnya lembaga yang
bersih.(Samsirin, 2015). Tiga aspek utama yang mendukung terciptanya
tata kelola yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian,
dan pemeriksaan, ketiga aspek ini dapat dilaksanakan oleh auditor
internal (Wahyudi, 2018). Evaluasi system informasi akademik berguna
untuk meningkatkan kualitas layanan akademik yang sesuai dengan
kebutuhan tatakelola perguruan tinggi (Marzuki et al., 2018)

B. Pembatasan Penelitian
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka fokus penelitian
ini adalah mengenai manajemen SDM tenaga dosen yang ada di
Universiats Islam As-Syafi’iyah (UIA). Dengan adanya manajemen SDM
dan pengelolaan tenaga dosen yang baik sehingga dapat membantu
pelaksanakan operasional organisasi, membantu pimpinan dalam
menentukan kebijakan yang harus diambil agar tujuan visi dan misi UIA
tercapai. Sub fokus penelitian ini yaitu melakukan penelitian mengenai
perencanaan, pengembangan dan pengawasan SDM dosen yang ada
di Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA). Adapun point - point dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1.
2.
3.

16

Perencanaan (planning) tenaga dosen di lingkungan Universitas
Islam As-Syafi’iyah Pondok Gede di Bekasi.
Pengembangan dan pengarahan (directing) tenaga dosen di
lingkungan Universitas Islam As-Syafi’iyah Pondok Gede di Bekasi.
Pengawasan (controlling) tenaga dosen di lingkungan Universitas
Islam As-Syafi’iyah Pondok Gede di Bekasi.
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C. Perumusan Masalah.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan fokus penelitian
maka perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1.

2.

3.

Bagaimana pelaksanaan dan cara mengatasi kendala serta faktor
pendukung dan penghambat di dalam perencanaan (planning)
tenaga dosen di lingkungan Universitas Islam As-Syafi’iyah Pondok
Gede di Bekasi?.
Bagaimana pelaksanaan dan cara mengatasi kendala serta faktor
pendukung dan penghambat di dalam pengembangan dan
pengarahan tenaga dosen di lingkungan Universitas Islam AsSyafi’iyah Pondok Gede di Bekasi?.
Bagaimana cara memonitoring dan mengatasi kendala serta faktor
pendukung dan penghambat di dalam pengawasan (controlling)
tenaga dosen di lingkungan Universitas Islam As-Syafi’iyah Pondok
Gede di Bekasi?.

D. Tujuan Penelitian.
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari
penelitin ini sebagai berikut:
1.

2.

3.

Untuk mengetahui pelaksanaan dan cara mengatasi kendala
serta faktor pendukung dan penghambat di dalam perencanaan
(planning) tenaga dosen di lingkungan Universitas Islam AsSyafi’iyah Pondok Gede di Bekasi?.
Untuk mengetahui pelaksanaan dan cara mengatasi kendala serta
faktor pendukung dan penghambat di dalam pengembangan dan
pengarahan tenaga dosen di lingkungan Universitas Islam AsSyafi’iyah Pondok Gede di Bekasi?.
Untuk mengetahui cara memonitoring dan mengatasi kendala
serta faktor pendukung dan penghambat di dalam pengawasan
(controlling) tenaga dosen di lingkungan Universitas Islam AsSyafi’iyah Pondok Gede di Bekasi?.
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E. Signiikasi Penelitian.
Penulis berharap, penelitian ini dapat bermanfaat secara teori dan
praktis, adapun manfaat secara teoritis, sebagai berikut:
1.

2.

3.

Dengan mengetahui manfaat manajemen SDM bagi Universitas
dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan
dalam melakukan perencanaan, pengembangan serta pengawasan
terhadap SDM tenaga dosen.
Dengan mengetahui strategi dan cara mengatasi kendala di dalam
perencanaan, pengembangan dan pengarahan serta pengawasan
SDM tenaga dosen diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
masukan bagi Universitas.
Bagi peneliti berikutnya yang ada hubungannya dengan MSDM
tenaga dosen dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian
selanjutnya.
Sedangkan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1.

2.

Bagi Universitas dapat sebagai bahan masukan dan pertimbangan di
dalam praktik perencanaan, pengarahan dan pengembangan serta
pengawasan SDM tenaga dosen, apabila dilakukan dengan baik
dan mengikuti peraturan yang berlaku maka akan mendapatkan
kualitas SDM dosen yang baik, apabila ada kekurangan dapat
sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan di Universitas
untuk kedepannya.
Di dalam praktik MSDM dapat digunakan sebagai gambaran
mengenai perencanaan, pengembangan dan pengawasan SDM
tenaga dosen yang telah dilakukan di Universitas Islam As-Syafiiyah
(UIA).

F. Kebaharuan Penelitian.
Dalam peneliatian terdahulu yang berjudul “Strategi Human
Resource Management at Sears”(Kirn et al., 2010) dapat disimpulkan
18

| Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi

bahwa strategi pengelolaan SDM dengan cara melakukan seleksi,
manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan di Sears Univercity.
Penelitina yang berjudul “Strategik Human Resource Management at
Human Miller“(McCowan et al., 2015) dapat disimpulkan bahwa ada
tiga tujuan utama strategi HRM antara lain: (1) membangun karyawan,
kapabilitas, (2) membangun komitmen karyawan, dan (3) meningkatkan
kapabilitas profesional dari fungsi SDM itu sendiri.
Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu ilmu
atau cara bagaimana mengatur hubungan antara peranan tenaga kerja
yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efisien dapat digunakan
secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan. MSDM
menyangkut desain dan implikasi system perencanaan, pengembangan
karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja karyawan. Dari hasil tanya
jawab langsung dengan informan seputar MSDM dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pengarahan serta
pengawasan sudah dilaksanakan tetapi masih ada beberapa yang perlu
dilakukan perbaikan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
di dalam pelaksanaannya manajemen SDM masih ada kekurangan.
Walaupun demikian dukungan dari dosen untuk ikut mewujudkan visi
dan misi UIA sangat kuat. Hal tersebut disebabkan karena sebagian
dosen banyak yang loyal terhadap UIA yang dapat dilihat dari masa
kerja dosen yang cukup lama dan tetap bertahan mengabdi di UIA hal
tersebut dipengaruhi oleh adanya nilai-nilai relegius yang dimiliki oleh
para dosen sehingga mereka ikut mendukung apa yang menjadi tujuan
dari UIA. Keiklasan untuk beribadah kepada Alloh SWT yang merupakan
pendukung utama dosen dalam mewujudkan visi dan misi serta banyak
dosen yang tetap bertahan bekerja di UIA karena berprinsip memberikan
ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah yang tidak akan putus selama
ilmu tersebut diamalkan. Jadi yang membedakan dengan penelitian
sebelumnya yaitu adanya unsur relegius yang dimiliki oleh para dosen
UIA. Adanya asumsi dasar dari teori konstruksi sosial sebagai berikut :
a) realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuataan
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konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. b) hubungan
antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu
timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan. c) kehidupan masyarakat
itu dikonstruksi secara terus menerus.d). membedakan antara realitas
dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat
di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan yang tidak
bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan
didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real)
dan memiliki karakteristik yang spesifik.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Latar Belakang Teori
1.

Pengertian Manajemen.

Manajemen adalah proses kerja sama antara 2 orang atau lebih dalam
rangka mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Manajemen terdiri dari proses perencanaan pengorganisasian,
pengarahan dan pengembangan serta pengendalian. Manager adalah
orang yang menyatukan orang, bahan, uang dan mesin yang diperlukan
untuk mengoperasikan suatu organisasi. Menurut pakar ahli antara lain:
Pengertian manajemen sebagai berikut: “Manegement is the
planning,organizing, leading, and controlling of human and other
resources to achieve organizational goals efficiently ang effectively, An
organization’s resources include assets such as people and their skills,
know-how and knowledge; machinery: raw materials;computer and
information technology; and financial capital”, menurut Jones and
George (Goal, 2014) h.40. Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah:
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian/
pengawasan manusia serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan
organisasi serta efisien dan efektif. Sumber daya yang dimiliki organisasi
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meliputi manusia dan keahliannya, ketrampilan dan pengetahuan,
mesin, bahan-bahan mentah, komputer dan tehnologi informasi dan
modal keuangan.
Pengertian manajemen adalah proses kerjasama antara 2 orang
atau lebih dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Manajemen terdiri dari proses perencanaan, pengarahan,
dan pengendalian (Goal, 2014). Sebuah perusahaan yang dalam
pelaksanaan manajemennya sudah di rencanakan dari awal mengenai
tujuan-tujuan yang akan dicapai, diarahkan serta di awasi dalam
pelaksanaannya, hasilnya akan lebih baik daripada sebuah usaha yang
tanpa perencanaan yang matang di awal dan hasilnya tidak sesuai
dengan yang diinginkan oleh perusahaan.
Faktor sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting,
termasuk di perguruan tinggi yang dikenal dengan profesi dosen.
Manajemen SDM menjadi urat nadi institusi, karena faktor manusia yang
di manaje, menjadi penentu jalan aktivitas institusi menurut Siagian
(Arwildayanto, 2012). Meskipun organisasi memiliki banyak modal yang
besar dan menggunakan tehnologi yang tinggi tetapi tidak dibarengi
dengan SDM yang berkualitas dan loyal terhadap organisasi niscaya
tidak akan berkembang. Karena dengan modal dan tehnologi saja tidak
cukup dan tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa dilaksanakan
oleh SDM yang memiliki kemampuan di dalam menjalankan operasional
organisasi. Termasuk di dalam perguruan tinggi dalam hal ini SDM yang
dimaksud dosen.
Dalam manajemen, umumnya dikenal 3 tingkatan yang dapat
digambarkan dalam piramida sebagai berikut:
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Gambar.2.1
Tingkatan Manajemen

Manajemen
Puncak

Manajemen
Menengah

Manajemen
Pelaksana

Sumber : Tingkatan manajemen 2014

Dalam manajemen, umumnya dikenal 3 tingkatan yang dapat
digambarkan dalam piramida di atas penjelasannya, sebagai berikut:
a)

b)

Manajer Puncak (Top Manager).
Yang termasuk ke dalam manajer puncak adalah dewan direktur
atau direksi, bertugas dalam mengambil keputusan penting, yang
mempengaruhi hampir keseluruhan jalannya organisasi. Manajer
puncak harus memiliki kemampuan konseptual yang lebih besar
dibanding dengan manajer lainnya, kemampuan manusia yang
sama pada semua tingkatan manajemen, dan kemampuan teknis
yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat manajer lainnya.
Manajer Menengah (Middle Manager).
Tugas dari manager menengah adalah mengembangkan rencana
operasi serta membuat kesinambungan antara yang dituntut oleh
atasannya dengan kemampuan bawahannya. Manajer menengah
harus mempunyai kemampuan konseptual, kemampuan manusiawi,
dan kemampuan teknis yang sama masing-masing proposinya.
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c)

Manajer Pelaksana (Lower Manager).
Tugas dari manajer pelaksana adalah melaksanakan rencana
operasi yang telah dikembangkan oleh pihak manajemen menengah.
Manajer pelaksana harus memiliki kemampuan teknis yang lebih
besar dibanding dengan tingkat manajer lainnya, kemampuan,
manusiawi yang sama pada tingkatan manajemen, dan kemampuan
konseptual dengan proposi kecil dibandingkan dengan tingkatan
manajer di atasnya (Goal, 2014) h.41-43. Di dalam tingkatan
perguruan tinggi yang dimaksud dengan manajemen pelaksana
adalah dosen dan staff yang ada di dalam perguruan tinggi tersebut
yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan job masingmasing. Dan tingkatan manajemen menengah yaitu para pimpinan
seperti dekan, wadek, kajur dan sekertaris jursan, sedangkan
manajemen puncak yaitu ketua yayasan, rekor, warek, direktur.

Peran manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh
Hasibuan, antara lain: a) menetapkan jumlah kualitas dan penempatan
tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan
berdasarkan job description, job specification dan job evaluation,
b) menetapkan penarikan dan seleksi dan penempatan karyawan
berdasarkan asas the right man in the right jobc) Menetapkan program
kesejahteraan,pengembangan dan promosi serta pemberhentian. d)
meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada
masa yang akan datang, e) memperkirakan keadaan perekonomian
pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya,
f) memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan
kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan–perusahaan sejenis,
g) memonitor kemajuan tehnik dan perkembangan serikat buruh, h)
melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian prestasi karyawan, i)
mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangon menurut Hasibuan
(Widodo, 2015) h.4-6. Fungsi opersional dalam manajemen sumber
daya manusia merupakan dasar dalam pelaksanaan proses SDM yang
efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi/perusahaan.
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Fungsi operasional tersebut terbagi tujuh, sebagai berikut: perencanaan
(planing), pengadaan (procrutment), pengembangan (development),
kompensasi(compensation), pengintegrasian (Integration), pemeliharaan (maintenance), pemberhentian (separation) menurut (Widodo 2015)
h.10. Fungsi–fungsi tersebut apabila dijalanan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku akan meningkatkan kualitas SDM baik bagi perusahaan
maupun perguruan tinggi (Universitas). Manajemen adalah proses
kerja sama antara 2 orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan–
tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Manajemen terdiri dari
proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
Manajer adalah mereka yang menyatukan orang, uang, bahan, dan mesin,
yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu organisasi/perusahaan
menurut (Goal, 2014) h.38.
2

Tujuan MSDM

Pentingnya peran SDM di perusahaan, maka perlu adanya suatu cara
untuk membuat karyawan dapat diberdayakan secara efektif dan efisien.
Cara itulah yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia.
MSDM adalah upaya mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan
organisasi. MSDM adalah bagian penting dalam berdirinya organisasi/
perusahaan agar tujuan visi dan misi tercapai. Manajemen sumber daya
manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai
modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis. Hal itu
bisa diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik
dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
Peran MSDM dalam aspek administrasi, dapat menurun ketika
tehnologi digunakan untuk banyak tujuan administrasi, seperti mengelola
data karyawan, dan memperbolehan karyawan untuk mendapatkan
informasi tentang tunjangan dan mengikuti program peltihan dan
program-program lainnya. Kemajuan tehnologi seperti internet telah
menurunkan peran MSDM dalam pemeliharaan data karyawan serta
menyediakan pelayanan diri bagi karyawan. Pelayanan diri bagi
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pemberian akses informasi secara on online kepada karyawan tentang
masalah MSDM seperti pelatihan, tunjangan, kompensasi, pendaftaran
program-program dan jasa secara on line. (Rymond et al., 2014). Tujuan
MSDM adalah meningkatan kontribusi produktif orang-orang yang
ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab
secara strategis, etis dan sosial. Tujuan ini dalam praktek manajemen
SDM yang umumkan dikenal dengan manajemen personalia. Studi
manajemen menguraikan upaya-upaya yang terkait dengan sumber
daya manusia di kalangan manager operasional dan memperlihatkan
bagaimana para profesional personalia memberikan andil. Sumber daya
manusia mempengaruhi keberhasilan setiap perusahaan/organisasi.
(Veithzal, 2015). Manajemen SDM perguruan tinggi dapat didefinisikan
sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan
dan menilai SDM perguruan tinggi sehingga mampu memberikan
kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan perguruan tinggi
dan pencapaian program maupun rencana kerja. Kajian manajemen
SDM perguruan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
konteks manajemen sumber daya manusia yang sudah berevolusi
mengkhususkan pengelolaan sumber daya manusia di perguruan tinggi
(Sasono, 2014)
Pengelolaan SDM yang efektif harus mempertimbangkan
dampaknya terhadap pengeluaran biaya, misalnya: biaya pengganti
tenaga kerja atau ketidakhadiran. Namun pengelolaan SDM tidak
memiliki kaitan dengan biaya atau sulit dikalkulasi. Tujuan MSDM adalah
untuk mengukur dan mengevaluasi, serta membantu mengindentifikasi
antara kinerja SDM dengan kinerja bisnis.
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Gambar.2.2
Tujuan Perusahaan

Gambar.2.3
Siklus Manjemen SDM

Sumber data:Veithzal R

Tujuan ahkir manajemen SDM adalah peningkatan efisiensi,
peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat
perpindahan pegawai, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan kerja,
rendahnya complain dari pelanggan, meningkatnya bisnis perusahaan.
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Manajemen SDM tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan/
orgnisasi tetapi juga memperhatikan kebutuhan karyawan dan masyarakat
luas. Peranan manajemen SDM adalah mempertemukan atau memadukan
ketiga kepentingan tersebut agar tercapai efektivitas, efisiensi, produktivitas
dan kinerja perusahaan/ organisasi(Veithzal, 2015).
Proses integrasi tujuan tidak hanya tentang mengalirnya tujuan ke
bawah, tetapi juga mengalir keatas yang menunjukkan partisipasi dalam
pencapaian tujuan dan peluang bagi individu untuk memberi kantribusi
dalam memformulasikan tujuannya sendiri, tim, fungsi dan terutama
tujuan organisasi menurut Amstrong dan Baron (Wibowo, 2016a).

Gambar 2.4
Proses Mencapai Tujuan

Sumer : Michael Armstrong dan Angela Baron
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3.

Strategi Organisasi.

Strategi organisasi yang paling tepat di dalam praktik pelaksananya
adalah dengan melakukan penyesuaian di dalam lingkungan yang
sedang melakukan perubahan, hal ini sangat penting bagi keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi. Tujuan manajemen strategik adalah
menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi)
rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran
perusahaan. Ada 9 tugas manajemen strategik, sebagai berikut: a)
Merumuskan misi perusahaan: purpose, filosofi, goal. b) Mengembangkan
profil perusahaan yang mencerminkan kondisi internal d an
kapabilitasnya. c) Menilai lingkungan ekstern perusahaan: pesaing dan
umum. d) Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber
dayanya dengan lingkungan ekstern. e) Mengidentifikasi opsi yang paling
dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan
misi perusahaan. f) Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan
strategi umum. g) Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi
jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi
umum yang dipilih. g) Mengimplementasikan pilihan strategik dengan
cara mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada
kesesuaian antara tugas, SDM, struktur, teknologi dan sistem imbalan.
h) Mengevaluasi keberhasilan proses strategi manajemen meliputi:
perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian
keputusan serta tindakan yang sesuai dengan strategi perusahaan (John
A & Richard B, 2016) h.4. Manajemen SDM meliputi: (a) Merumuskan dan
mengkomunikasikan misi, visi, dan tujuan perusahaan, (b) pendidikan
dan pengembangan karyawan melalui Universitas Sears, (c) manajemen
kinerja dan sistem kompensasi insentif yang terkait erat terhadap
strategi perusahaan, (d) sistem seleksi karyawan yang divalidasi, dan (e)
menyampaikan “HR Basics” dengan sangat kompeten.(Kirn et al., 2010).
Manfaat dari strategi organisasi (Universitas) antara lain :a)
Hasil perumusan strategi berguna untuk memperkuat kemampuan
perusahaan mencegah masalah yang timbul. b) Keputusan strategi yang
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didasarkan pada hasil kelompok merupakan alternatif yang terbaik.
c) Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan
pemahaman karyawan tentang hubungan produktivitas-imbalan,
sehingga mempertinggi motivasi. d) Berkurangnya kesenjangan dan
overlap dalam kegiatan diantara karyawan, dan memperjelas peran
masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Proses perencanaan startegis pada umumnya mengikuti 10
langkah sebagai berikut: a).Mendefinisikan tujuan, b).Mendefinisikan
lingkup produk atau jasa c).Menilai sumber daya internal, d). Menilai
ruang lingkup eksternal e). Menganalisis Pengaturan Interna,
f) Menilai keuntungan kompetitif g). Mengembangkan strategi
kompetitif, h). Mengkomunikasikan strategi dengan stakeholder, i).
Mengimplementasikan strategi, j).Mengevaluasi manfaat menurut
Genberg dan Baron dalam (Wibowo, 2016a).

Gambar.2.5
Perencanaan Strategis

Sumber.Greenberg dan Baron
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Klasifikasi 21 metode pengukuran ke dalam empat kelompok besar,
sebagai berikut:
a)

b)

c)

d)

Direct Intellectual Capital Methods (DIC), estimasi nilai dolar dari
aset tidak berwujud dilakukan dengan cara mengidentifikasi
komponen-komponen yang bervariasi. Komponen-komponen ini
dapat diidentifikasikan, komponen-komponen tersebut langsung
dapat dievaluasi baik secara individu maupun sebagai suatu
koefisien agregat (aggregated coefficient).
Market Capitalization Methods (MCM), perhitungan terhadap
perbedaan antara kapitalisasi pasar perusahaan dengan ekuitas
pemegang sahamnya sebagai nilai dari modal intelektual atau
intangible assets.
Return On Assets (ROA),rata-rata laba sebelum pajak dalam suatu
periode dibagi dengan nilai aset berwujud. Hasil dari pembagian ini
merupakan return on assets perusahaan yang dapat dibandingkan
dengan rata-rata industri.
Scorecards Methods (SM),komponen-komponen dari aset tidak
berwujud atau modal intelektual; diidentifikasikan. Dan indikatorindikator yang ada dilaporkan dalam bentuk scorecards atau
grafik. Metode scorecards ini hampir sama dengan metode direct
intellectual capital yang mengharapkan tidak ada estimasi yang
dibuat dari nilai dollar aset tidak berwujud, menurut Sveiby
(Tanjung & Basuki, 2013) h.62.

Laporan internal lini juga harus berhubungan dengan framework
dari laporan eksternal, adapun isi laporan internal sebagai berikut:
a) informasi kuantitatif dan kualitatif (Quantitative and qualitative
informasi), b) kepuasan pekerja yang dibandingkan dengan performance
business dan hubungannya, c) menganalisa hasil perbandingan
eksternal (outcomes of external benchmarking), d) mengidentifikasi
performance dan human capital management memberikan kontribusi
pada penambahan nilai tambah, e) review strategi manajemen (Review
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management strategy), f) menetapkan keuntungan atas investasi (Set
out the returns on investments), g) membuat kesimpulan.
Strategi bersaing di di dalam perusahaan atau organisasi
bertujuan menciptakan keunggulan bersaing (Competitive strategy),
ketiga strategi bersaing sebagai berikut: strategi inovasi (the
innovation strategy), strategi peningkatan kualitas produk/jasa (the
quality enhancement strategy) dan strategy pengurangan biaya (cost
reduction). Bagi perusahaan atau organisasi agar mampu berhasil dalam
mengimplementasikan strategi bersaing, maka diperlukan kesesuiaan
antara strategi bersaing dengan karakteristik personal ataupun perilaku
peran yang dibutuhkan, menurut Porter (Widodo, 2015). Perencanaan
strategi adalah bagian dari proses manajemen strategi perusahaan/
organsasi, adapun 4 tugas utama yaitu melakukan evaluasi situasi
internal dan eksternal, mendefinisikan bisnis dan mengembangkan
misi, menterjemahkan misi ke dalam tujuan strategis dan merangkai
strategi dan merangkai strategi atau arahan tindakan.
Proses manajemen strategis terdiri dari beberapa tugas anatara
lain: a) mendefinisikan bisnis dan misi, b) menghadirkn audit eksternal
dan internal,c) menterjemahkan misi ke dalam tujuan strategis, d)
memformulasikan strategis untuk mencpai tujuan, e) implemenasikan
strategi implementasi, f) evaluasi kinerja (Widodo, 2015). Dalam
menyusun perencanaan strartegi SDM ada beberapa tantangan yang harus
diperhatikan yaitu: a) memelihara keunggulan kompetetif yang dimiliki
perusahaan, b) memperkuat strategi perusahaan secara keseluruhan,,
c) mencegah konsentrasi yang berlebihan terhadapi masalah seharihari.d) mengembangkan strategi SDM yang dapat memenuhi kebutuhan
perusahaan/organisasi e) menghadapi kondisi lingkungan yang penuh
perubahan, f) memantapkan komitmen manajemen, g) menerjemahkan
rencana strategi ke dalam tindakan, h) mengkombinasikan strategi
yng diinginkan dan yang menyusul mendadak, i) mengakomodasikan
strategis.(Widodo, 2015).
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4.

Perencanaan SDM

Perencanaan adalah proses penentuan langkah-langkah yang
hendak dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan dapat
juga dikatakan sebagai yang akan datang. Hakekatnya perencanaan
adalah penentuan prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan.
Dalam perencanaan harus selalu dilakukan agar menampung segala
perkembangan kebutuhan dan tuntutan di masyarakat yang semakin
meningkat baik dalam bentuk jumlah ataupun mutu yang diinginkan.
Perencanaan SDM berkaitan dengan proses pengadaan sumber daya
manusia yang tepat dalam rangka melaksankan pekerjaan yang tepat,
dalam waktu yang tepat dan dengan perhitungan ekonomis yang
tepat sebagai upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
Pengertian perencanaan sumber daya manusia sebagai berikut: “Human
resource planning-assesing future people requirements in terms both
of number and of level of skill and copentence, formulating plans to
meet those requirements through recruitment, training,development,
or to promoteif necessary,downsizing (reducing head counts) taking
steps to improve productivity and retention levels and flexibility in the
employment of people” menurut Michael Amstrong (Goal,2014) h.82.
Perencanaan SDM adalah melakukan penafsiran kebutuhan SDM
dimasa mendatang baik jumlah dan tingkatan keahlian serta kecakapan,
menjelaskan dan menerapkan rencana untuk memenuhi kebutuhankebutuhan SDM melalui rekrutment, pelatihan, pengembangan, apabila
diperlukan melakukan pengurangan biaya-biaya, untuk meningkatkan
produktivitas dan kualitas SDM.
Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan,. hal tersebut
dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut: a) protective
benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya
kesalahan dalam pembuatan keputusan, dan b) positive benefits dalam
bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi, menurut
Handoko (Rusniati & Ahsanul, 2014). Perencanaan merupakan fungsi
pendekatan program-program pengelolaan sumber daya manusia yang
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akan membantu pencapaian tujuan perusahaan, kegiatan meliputi
pemahaman tujuan dan sasaran organisasi, analisis pekerjaan atau
jabatan, penentuan kebutuhan SDM bagi organisasi yang bersangkutan
dan perencanaan untuk pemenuhan serta pengendaliannya.
Perencanaan (planing) adalah proses penentuan langkah-langkah yang
akan dilakukan dimasa yang akan datang, fungsi perencanaan meliputi:
menganalisa pekerjaan yang telah berjalan, menjelaskan secara singkat
rincian apa yang dikerjakan, menyusun target dimasing-masing bagian,
menentukan kreteria-kreteria SDM sesuai kebutuhan.
Perencanaan adalah menetapkan tujuan dan standart;
mengembangkan aturan dan prosedur; mengembangkan rencana dan
memperkirakan atau memproyeksikan beberapa kejadian di masa
depan, menurut pendapat Gary Dessler (Goal, 2014) h.82. Perencanaan
SDM sebaiknya dilakukan diawal tahun, adapun yang perlu direncanakan
antara lain: berapa jumlah penambahan dosen, berapa jumlah biaya yang
harus disediakan oleh bagian keuangan serta siapa yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaannya.
Sedangkan menurut pendapat George T. Milkovich dan John W.
Boudreau(Goal, 2014) h.83, sebagai berikut:“Human resource palnning
is the process by which management determines how the organization
should move from its current human resource conditions to its desired
human resource condition.” Perencanaan SDM adalah proses manajemen
untuk menentukan bagaimana organisasi harus menggerakkan kondisi
SDM yang ada pada saat ini, sehingga dapat mencapai tujuan visi dan
misi dari organisasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang
baik dan matang agar pelaksanaanya sesuai dengan yang diinginkan
oleh manajemen. Perencanaan SDM, yang menjadi fokus perhatian
adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen untuk
mendapatkan tenaga kerja yang tepat sesuai dengan job pekerjaan dan
jabatan yang ditetapkan oleh manajemen.
Departemen HRD atau bagian yang bertanggung jawab terhadap
proses perencanaan SDM harus mampu meramalkan kebutuhan SDM
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dimasa yang akan datang dengan memperkirakan jumlah karyawan
dan jenis-jenis karyawan yang dibutuhkan melalui tahapan antara lain
:a) perekrutan, misalnya: menyeleksi lamaran pekerjaan yang masuk,
b) melakukan seleksi karyawan,c) melakukan pelatihan dasar, d)
perencanaan karier dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Dengan melakukan proses perencanaan SDM, maka perguruan
tinggi dapat mengetahui informasi-informasi, sebagai berikut: a)
pendidikan pegawai, b) jenis kelamin pegawai, c) masa kerja pegawai, d)
jabatan pegawai, jabatan yang perlu diisi, e) besar penghasilan pegawai,
f) status perkawinan pegawai, g) jumlah sumber daya yang tersedia, h)
tempat dan tanggal lahir pegawai dan lainnya.
Perencanaan SDM untuk memprediksi permintaan masa depan
organisasi terhadap jumlah orang yang dibutuhkan dan jenis pekerjaan.
Faktor yang harus diuji adalah tujuan-tujuan perusahaan antara lain: laju
pertumbuhan perusahaan, penyusutan harta perusahaan. Sedangkan
laporan kepegawaian antara lain: pensiun, pemberhentian, pemecatan,
promosi dan kematian. Dalam pengrekrutan dan penyeleksian pegawai
baru, pada saat promosi, pemberian kompensasi, pelatihan dan
pemberhentian pegawai. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang
tidak berkaitan dengan kinerja jabatan dan dilarang untuk digunakan,
misalnya pertanyaan tentang ras, agama, kebangsaan, tinggi badan dan
sebagainya menurut Straub.J dan Attner.R (Goal, 2014) h.83. Hal tersebut
dimaksudkan supaya pada saat penilaian tidak terpengaruh oleh halhal tersebut, jadi dalam melakukan penilaian netral berdasarkan hasil
yang diperoleh pada saat seleksi tidak dipengaruhi oleh ras, agama,
kebangsaan, suku dan sebagainya.
Perencanaan strategi adalah proses merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan
perguruan tinngi mencapai tujuannya. Untuk memahami dengan jenis
sifat rencana strategis yang digunakan sekarang, terdapat tiga asumsi
sebagai berikut: perencanaan strategis dibuat dengan sengaja. Apabila
organisasi membuat rencana strategis, mereka membuat keputusan
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dengan sadar untuk mengubah aspek fundamental. Hal ini terjadi
mungkin karena terinspirasi dengan beberapa faktor, seperti adanya
pesaing baru, adanya kemajuan teknologi dan sebagainya, apabila hasil
sudah sesuai dengan perencanaan maka tidak perlu lagi dilakukan
perubahan. Akan tetapi, ketika hasil tidak sesuai dengan rencana
maka perlu dilakukan perubahan strategi baru, sasaran strategi baru
memerlukan rencana strategi. Apabila perguruan tinggi mengambil
langkah merubah strategi sama sekali baru, maka sasaran dan rencana
strategi baru dirancang ulang.
Perencanaan strategis adalah suatu proses untuk menentukan tujuan
jangka menengah dan panjang serta bagaimana perguruan tinggi akan
mencapainya. Untuk memaksimalkan perencanaan strategis dengan cara
sebagai berikut: a) mengartikulasikan strategi yang jelas, menentukan
keseimbangan yang tepat antara stabilitas dan fleksibilitas, memelihara
review tahunan terhadap masalah utama, mengimplementasikan review
kwartalan, b) mendanai rencana tindakan terbaik, bukan menegosiasikan
budget, memindahkan perencanaan dan mengambil keputusan pada tim
terdepan, c) mendorong pemikiran kreatif, memberikan suatu strategi
kepada setiap orang, mengkomunikasikan strategi secara efektif, d)
mengunakan skenario perencanaan untuk merespon dengan cepat
terhadap kejadian yang tidak terprediksi, e) menyediakan coaching,
informasi dan peralatan, menurut Hope dan Player (Wibowo, 2016a)
h.38. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen
yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan
aktivitas perguruan tinggi sehubungan dengan pencapaian tujuannya
adalah membuat perencanaan. Dalam manajemen perencanaan adalah
proses mendefinisikan tujuan perguruan tinggi, membuat strategi
untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja,
perencanaan merupakan suatu proses terpenting dari semua fungsi
manajemen karena tanpa perecanaan, maka fungsi-fungsi lain misalnya
pengorganisasian, pengembangan dan pengawasan tidak akan dapat
berjalan. Rencana dapat berupa rencana formal atau rencana informal.
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Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan
merupakan tujuan bersama anggota atau perguruan tinggi. Sedangkan
rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan
suatu perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal
merupakan rencana bersama anggota, artinya, setiap anggota harus
mengetahui dan menjalankan rencana tersebut. Rencana formal dibuat
untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang
apa yang harus dilakukan.
Seperti yang dilakukan di Fakultas Ekonomi mewajibkan semua
mahasiswa harus mengikuti pelajaran tambahan yaitu “Tamyiz
Qur’an”. Diharapkan semua lulusan As-Syafi’iyah setidaknya mengerti
arti yang terkandung di dalam Al-Quran. Selama ini mahasiswa baru
bisa membaca Al-Quran saja sedangkan artinya sendiri tidak faham.
Diharapkan dengan memahami arti bacaan Al- Quran, mahasiswa
lulusan universitas Islam As-Syafi’iyah dapat memahami terjemahan AlQur’an dan kitab kuning serta mengamalkan dan memprakteknya dalam
kehidupan sehari-hari sesuai dengan Al-Quran dan dapat memberikan
suri tauladan di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan dimana
mereka berada.
a)

Rekrutmen dan Seleksi Karyawan

Adalah serangkaian kegiatan sebuah perusahaan atau organisasi
yang memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan pekerjaan
sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan sesuai dengan
jabatan atau lowongan kerja yang tersedia. Dengan demikian, tujuan
rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai
dengan kreteria kebutuhan perusahaan, pelamar datang dari berbagai
sumber pendidikan, sehingga memungkinkan akan terjaring calon
karyawan yang berkualitas, mempunyai pengetahuan dan skill sesuai
yang dibutuhkan perusahaan. Untuk pelaksanaannya perlu ditempuh
melalui berbagai sumber penerimaan SDM antara lain: Sumber internal
perusahaan, yaitu SDM yang ditarik adalah berasal dari perusahaan/
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lembagaa itu sendiri. Dengan cara ini perusahaan mencari karyawan
yang ada di dalam lingkungan sendiri untuk ditempatkan pada posisi
tertentu. Perekrutan dalam perusahaan dapat dilakukan melalui:
penawaran terbuka untuk suatu jabatan (Job Posting Programs),
perbantuan pekerja (departing employees). Dari sumber ekstemal (dari
luar perusahaan) perekrutan melalui: Walk-ins, dan Write-ins (pelamar
yang datang dan menulis lamaran sendiri yang menghasilkan SDM yang
berkualitas dan siap kerja, tenaga-tenaga), rekomendasi dari karyawan
(teman, anggota keluarga karyawan, atau karyawan-karyawan lain),
pengiklanan (surat kabar, majalah, televisi, radio dan media lainnya),
agen-agen tenaga kerja negara., lembaga-Iembaga pendidikan dan
pelatihan yang menggunakan tenaga kerja khusus profesional mencari
pekerjaan, organisasi-organisasi profesi/keahlian, program pelatihan
kerja yang diselenggarakan pihak swasta biasanya juga sebagai lembaga
yang secara khusus menyediakan jasa pelatihan tertentu, pekerjapekerja magang.
Untuk perekrutan dosen di UIA biasanya melalui referensi dari
karyawan, orang yang datang langsung membawa lamaran atau
menitipkan kepada karyawan UIA, magang sebagai asisten dosen. Dari
data pelamar yang masuk kemudian diseleksi antara lain: pelamar sesuai
dengan kreteria kebutuhan dosen yang kosong, pendidikan minimal
S.2 yang linier dengan mata kuliah yang akan diampu dan sanggup
melanjutkan kuliah kejenjang S.3 baik dengan biaya sendiri maupun
beasiswa, maximal usia 35 tahun.
Di dalam seleksi menggunakan metode-metode seleksi antara
lain: dengan wawancara gunanya untuk mengumpulkan informasi
dan mengevaluasi kualitas dari pelamar, dengan tes kemampuan fisik
(kondisi fisik pelamar), tes kemampuan penalaran untuk mengetahui
kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah, tes
kejujuran dan narkoba.
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b)

Assesmen Karyawan.

Untuk menghasilkan dosen yang berkualitas maka perlu dilakukan
pengukuruan (penilaian) dosen agar tujuan dari visi dan misi organisasi
tercapai. Dalam hal penilaian dosen yang telah dilakukan di Universitas
Islam As-Syai’iyah dengan memberikan angket kepada mahasiswa
tentang dosen dan harus diisi oleh mahasiswa serta dikumpukan
bersamaan dengan hasil ujian ahkir semester, adapun isi data angket
tersebut antara lain sebagai berikut: mengenai kesiapan dosen dalam
mengajar, materi yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti
oleh mahasiswa, kemampuan dosen dalam menyampaikan materi
kepada mahasiswa, ketepatan disiplin waktu dalam memberikan
perkuliahan, penguasaan materi dan pengetahuan tentang matakuliah
yang diajarkan, menerima kritik dan masukan dari mahasiswa. Hal
tersebut diharapkan dapat sebagai masukan kepada para dosen untuk
lebih meningkatkan kualitas dalam memberikan pengajaran sehingga
melahirkan alumni-alumni mahasiswa yang berkualitas. Dengan
memiliki pengajar-pengajar yang kompeten dan berkualitas diharapkan
dapat menjadi nilai tambah dimata masyarakat.
5.

Pengembangan SDM.

Pengembangan dosen bertujuan untuk meningkatkan karier,
menambah ketrampilan dosen di dalam bidangnya, update tentang
prosedur dan system yang baru, dapat digunakan sebagai pemecahan
masalah dengan memberikan berbagai macam ketrampilan,
mempertahankan dan memotivasi karyawan dalam mengembangkan
karier. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan
kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai
dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan
menurut Hasibuan (Ningrum, 2016). Tujuan pengembangan SDM, di
antaranya adalah: a).meningkatkan kompetensi secara konseptual
dan tehnikal, b) meningkatkan produktivitas kerja, c) meningkatkan
efisiensi dan efektivitas, d) meningkatkan status dan karier kerja, e)
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meningkatkan pelayanan terhadap klient, f) meningkatkan moral-etis,
dan g) meningkatkan kesejahteraan (Ningrum, 2016b).
Pemberian kompensasi yang layak di perguruan tinggi akan menarik
orang-orang yang berkualitas untuk bergabung, mempertahankan
dosen yang berkualitas, dan memotivasi dosen dalam meningkatkan
kinerja. Sistem pemberian kompensasi langsung dan tidak langsung
atau kompensasi pelengkap yang tepat dan sesuai dapat menjamin
kesejahteraan dosen, dan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan
prestasi kerja (Zain & Yuliana, 2017). Kompensasi (compensation) adalah
pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung (indirect),
berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang
diberikannya kepada karyawan yang sudah memenuhi kewajibannya.
Fungsi kompensasi meliputi:a) penggajian dan pengupahan (honor
ngajar), b) pemberian tunjangan-tunjangan (tunjangan kesehatan,
tunjangan hari tua), pangkat dan jabatan, c) pemberian penghargaan
kepada karyawan yang berpretasi, misalnya memberikan penghargaan
berupa sertifikat bagi dosen terbaik, datanya diperoleh dari hasil angket
yang diberikan kepada mahasiswa untuk memberikan penilaian kepada
dosen yang dilakukan pada ahkir semester.
Pengintegrasian
(Integration)
adalah
kegiatan
untuk
mempersatukan kepentingan perguruan tinggi untuk mencapai visi dan
misi organisasi dan terpenuhinya kebutuhan karyawan, agar tercipta
kerja sama yang serasi dan pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan
untuk memelihara atau meningkatkan kondisi kesehatan karyawan,
mental dan loyalitas karyawan terhadap organisasi/perusahaan, agar
mereka tetap bertahan untuk mengabdikan dirinya sampai pensiun.
Fungsi pemeliharaan meliputi: a) pemeliharaan kesehatan jasmani
dan rohani,b) pemeliharaan keamanan dan keselamatan kerja, c)
pemeliharaan kesehatan karyawan dan keluarganya, d) pemeliharaan
hubungan yang baik dilingkungan kerja dan hak asasi karyawan, e)
menanamkan sikap disiplin kerja dan mentaati peraturan-peraturan
serta norma-norma social yang ada di dalam organisasi.
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Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja
seseorang dari suatu perusahaan. Manajer SDM mengatur hak-hak
karyawan yang sudah pensiun dengan memberikan kepada mereka balas
jasa sesuai dengan ketentuan perusahaan (Widodo, 2015). Untuk di UIA
pemberian uang pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
bagi dosen yang sudah pensiun masih diperkenankan untuk mengajar
selama yang bersangkutan bersedia.
Pelatihan dan pengembangan karyawan dirancang untuk membantu
organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu penentu dari
kebutuhan pelatihan organisasi mencerminkan tahapan analisa dari
penentu-penentu pelatihan. Penilaian ini melihat pada masalah-masalah
kinerja karyawan dan organisasional untuk menentukan apakah dengan
diadakannya pelatihan akan menolong menurut Mathis dan Jockson
(Widodo, 2015) h.84. Dengan diadakan pelatihan dimaksudkan agar
meningkatkan kualitas karyawan, menekan pengeluaran biaya agar
lebih efisien dan lebih produktif.
a)

Pelatihan Karyawan

Menurut PP No. 19/2005 pasal 91 tentang Standar Nasional
Pendidikan, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal
wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Dosen merupakan
salah satu komponen yang sangat berperan dalam proses pembelajaran,
dan secara langsung akan berpengaruhi terhadap peningkatan kualitas
belajar mahasiswa. Oleh karena itu, sesuai dengan UU 14/2005 Pasal 1
butir 2. dosen hendaknya mampu melaksanakan tugasnya sebagai dosen
dan ilmuwan yang professional. Untuk dosen pemula agar menguasai
konsep-konsep dasar dalam pembelajaran dan memiliki kemampuan
mengajar yang memadai. Tujuan memberikan pelatihan adalah untuk
meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan
tentang prinsip-prinsip pengajaran dan meteodologi serta ketrampilan
dalam mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar
dan hasil belajar mahasiswa. Diharapkan setiap dosen yang telah

Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi |

41

mengikuti program pelatihan ketrampilan Dasar Teknik Instruksional
(PEKERTI) yang dibuktikan dengan sertifikat PEKERTI yang diterbitkan
oleh Kopertis, Perguruan Tinggi Negeri, atau lembaga pelatihan dan
pengembangan atau yang sejenis.
Adapun seminar-seminar pelatihan yang diadakan oleh UIA antara
lain sebagai berikut: Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas
Islam As-Syafi’iyah (LPPM-UIA) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek)
dengan berkoordinasi dengan BPSDM Kemendagri dan DPRD
Kabupaten Pesisir Selatan. Acara Bimtek dengan thema: Pedoman dan
teknis penyusunan APBD perubahan tahun 2017, penyusunan perda
pelaksanaan APBD dan optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap
reformasi birokrasi, dan acara tersebut dilaksanakan di Hotel Balairung,
Matraman, Jakarta, 23-25 Mei 2017. Sebagai pembicara dalam acara
tersebut Rektor UIA, Dr. Masduki Ahmad, SH., MM memberikan paparan
materi tentang pentingnya proses reformasi birokrasi yang antara lain
dibutuhkan, landasan hukum dan regulasi, tata laksana, manajemen
SDM aparatur, pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur
dan seterusnya.
Seminar pelatihan kesehatan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam As-Syafi’iyah (Fikes-UIA) di auditorium lantai 8 Gedung
Alawiyah Kampus UIA, dengan mengambil thema “Peran Keluarga
Dalam Perawatan Lansia di Rumah”. Dihadiri seluruh mahasiswa Fikes
dan Akademi Keperawatan (Akper) UIA, civitas akademika UIA dan IM3
sebagai sponsor kegiatan tersebut.
b)

Pengembangan SDM

Peran SDM, sebagai berikut:1) advokasi karyawan, difokuskan
pada kebutuhan karyawan saat ini melalui mendengarkan, memahami
dan berempati; 2) pengembangan sumber daya manusia, fokus pada
menyiapkan karyawan untuk menciptakan keberhasilan masa depan; 3)
ahli fungsional. Profesi SDM adalah ahli dalam implementasi manajemen
SDM yang berbasis ilmu pengetahuan. Keahlian implementasi
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manajemen SDM tersebut di antaranya disajikan melalui efisiensi
administrasi (seperti teknologi) atau desain proses), kebijakan dan
intervensi. Disini penting sekali untuk membedakan fondasi manajemen
SDM (perekrutan, pembelajaran dan pengembangan, imbalan jasa dan
sebagainya. Dengan praktik manajemen SDM seperti: 1) komunikasi,
proses kerja dan desain organisasi serta pengembangan kepemimpinan
eksekutif; 2) mitra startegis, berperan multi dimensi: ahli bisnis, agen
perubahan, perencanaan strategis SDM, manajer pengetahuan dan
konsultan. Peran tersebut dikombinasikan untuk mengatur keselarasan
system SDM guna mencapai visi dan misi organisasi, membantu
manajer untuk melaksanakan tugasnya dan menyebarkan; 3) pemimpin,
mengarahkan fungsi SDM, berkolaborasi dengan fungsi-fungsi lain dan
memberikan kepemimpinan dan menyusun dan meningkatkan standar
untuk pemikiran strategis dan memastikan corporate govermance,
menurut Ulrich dan Brochbank (Baron & Armstrong, 2013) h.177-178.
Dari rumusan tersebut di atas diharapkan dengan pengembangan SDM
yang telah dilakukan oleh organisasi dapat meningkatkan produktivitas
karyawan sehingga dapat tercapai apa yang menjadi visi dan misi
perguruan tinggi. Pengetahuan mengenai teks akademik yang diperoleh
melalui pendidikan, dan skill merupakan kemampuan untuk bekerja
untuk memenuhi kemampuan praktik. Pengetahuan dan ketrampilan
tidak datang secara alami, tetapi perguruan tinggi harus secara sengaja
meningkatkan hal tersebut melalui investasi pada modal manusia
menurut Edvinson dan Malone (Winarno & Sri, 2014). Kinerja dapat
ditingkatkan dengan adanya pengembangan karyawan yang dilakukan
oleh organisasi dengan memberikan sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan
mengikutkan karyawan melalui seminar-seminar yang ada hubungan
dengan pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, skill
dosen.
Terdapat sejumlah pertanyaan yang sering diajukan dalam diskusi
tentang keahlian yang dibutuhkan profesional SDM. Pertanyaanpertanyaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sifat dan jenis
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keahlian yang diperlukan, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan
karier mereka. Pertanyaan yang diperdebatkan di kalangan profesional
SDM adalah sebagai berikut:a) Dari mana datangnya orang-orang
SDM masa depan?.b) Jika orang tidak mengembangkan keahlian yang
diperlukan dalan jalur karier SDM tradisional, bagaimana kita akan
mengembangkan mereka?. c) Apakah kita perlu mengembangkan SDM
yang sangat terlatih atau apakah kita perlu memberikan pemahaman
yang lebih luas mengenai SDM yang ada (departemen SDM)?. d)
Jenis hubungan apa yang harus kita bangun dengan fungsi lain untuk
mengembangkan fungsi SDM ?. e) Keahlian apa yang perlu diperoleh
manajer lini untuk SDM yang efektif ? f) Seperti apa hubungan antara
fungsional SDM dan lini, dimasa depan ?. g) Hasil diskusi dengan para
spesialis pada berbagai perguruan tinggi, jelas bahwa hanya sedikit
profesional SDM yang mengikuti jalur karier tradisional, kemudian
mengembangkan dirinya.
Dimasing-masing perguruan tinggi dalam prakteknya untuk
mengelola SDM berbeda-beda caranya, semua tergantung individu
masing-masing, apakah dosen tersebut mau memberikan ilmu yang
dimilikinya untuk kemajuan perguruan tinggi, semua tergantung dari
pendeketan dari pimpinan kepada bawahan, selain itu kesejahteran
dosen sangat berpengaruh terhadap kinerja dosen
Kemampuan mengembangkan SDM antara lain: memahami dan
menjelaskan makna nilai tambah fungsi pendukung SDM, menghitung
atas biaya yang dikeluarkan dengan pengembalian hasilnya terhadap
organisasi, percaya diri dan kompeten dalam menilai investasi SDM.
Membutuhkan keahlian untuk menganalisis kesimpulan yang diperoleh
dari berbagai aspek manajemen SDM dan kinerja, yang penting dapat
memahami hasil dari pengukuran tersebut.
Istilah pengembangan (development) berbeda pengertiannya
dengan pelatihan (training). Pengertian ini menekankan bahwa
pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang
bagi para karyawan manajerial untuk memperoleh penguasaan konsep44
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konsep abstrak dan teoritis secara sistematis. Sedangkan pelatihan
adalah suatu proses pendidikan jangka pendek bagi para karyawan
operasional untuk memperoleh keterampilan tehnis operasional secara
sistematis. Dengan kata lain, dalam pengembangan diperlukan banyak
konseptual skills daripada tehnikal skill sedangkan dalam pelatihan lebih
diperlukan tehnikal skills daripada konseptual skills. Pelatihan tidak
hanya membawa pengaruh bagi peningkatan efisiensi dan efektifitas
kerja, namun pelatihan yang dilaksanakan perusahaan diharapkan dapat
memberikan manfaat dalam meningkatkan semangat kerja karyawan
menurut Siagian (Wicaksono, 2016) h.32. Dengan adanya perencanaan
pengembangan karier, pengetahuan, skill sangat memotivasi dosen untuk
ikut berperan serta dalam mendukung visi dan misi perguruan tinggi.
Pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya
kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program
training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi
atas program-program tersebut menurut Amstrong (Raden et al.,
2017). Dengan adanya pelatihan dan seminar-seminar yang diadakan
di perguruan tinggi akan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan
hasil dari pelatihan akan perdampak pada peningkatan kinerja dosen
tersebut.
Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia adalah dua
faktor yang saling berkaitan diantara satu dengan yang lain. Dengan
kata lain, kualitas pendidikan yang tinggi akan menghasilkan kualitas
sumber daya manusia yang tinggi. Hal ini selaras dengan saran Tun Dr.
Mahathir yang mendorong mahasiswa supaya menyediakan diri ke arah
pencapaian wawasan kedepan dengan menghindarkan diri terhadap
budaya dan nilai hidup barat yang tidak sesuai dengan kemajuan negara.
Tanpa mahasiswa yang cemerlang dan dinamik, hasrat pemerintah
untuk melihat sebuah negara maju mengikut acuan Malaysia menurut
Yusuf (Mokhtar et al, 2013).h.30.
Pengembangan organisasi harus ada kerja sama antara dosen
dengan mahasiswa. Dosen memberikan support kepada mahasiswa
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dalam hal perkuliahan, pelatihan dan seminar-seminar yang diadakan
di kampus yang dapat berguna menambah wawasan dan pengetahuan
yang luas. Tak lepas juga dalam hal pengembangan tehnologi yang
semakin modern sangat membantu dosen menyampaikan materi
kepada mahasiswa misalnya: dengan mempergunakan infokus pada
saat pemberian materi di kelas, sangat menghemat waktu dan efisien,
mengadakan kunjungan kerja lapangan misalnya yang dilakukan
oleh mahasiswa kelas karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu
melakukan kunjungan ke Bursa Efek, untuk melihat langsung bagaimana
proses kerja yang sebenarnya tentang praktek dan pergerakan saham.
Dalam perspektif ke ilmuan, terdapat 3 elemen utama untuk
menggerakkan pembangunan modal insan, yaitu: a) penguasaan ilmu
pengetahuan, b) kemampuan dalam hal kemahiran dalam bidang ilmu
tertentu, c) pembangunan manusia mencakup aspek fisik, intelektual
dan spiritual. Sesungguhnya, sebuah organisasi menjadi hebat dan
mempunyai reputasi tinggi bergantung kepada kualitas dan kemampuan
sumber daya manusianya, yang bisa diperkuat melalui program latihan,
pendidikan dan pembangunan secara berkelanjutan.
Kegiatan yang dilakukan dalam manajemen pengembangan
kompetensi dosen sebagai upaya meningkatakan mutu pembelajaran
di perguruan tinggi, sebagai berikut: a). menyusun program
pengembangan kompetensi dosen menggunakan analisis lingkungan
yang terdiri atas analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan
eksternal, b). perumusan strategi pengembangan kompetensi
pedagogik dan profesional dosen sebagai upaya dalam meningkatkan
mutu pembelajaran dilakukan dengan pembentukan tim, perumusan
renstra, sosialisasi, c). perencanaan pengembangan kompetensi dosen
sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran, d). implementasi
pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional dosen sebagai
upaya meningkatkan mutu pembelajaran berdasarkan rencana dari
institusi, fakultas, program studi, dan ada juga yang atas inisiatif dari
dosen sendiri, e) kegiatan pengawasan dari hasil pengembangan
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kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen, f). kegiatan
yang dilakukan dalam penilaian pengembangan kompetensi pedagogik
dan profesional dosen sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran
(Ahmadi, 2016).
Terdapat 2 jenis pengembangan SDM, yaitu: pengembangan SDM
secara formal dan secara informal yaitu: a) pengembangan SDM secara
formal yaitu SDM yang ditugaskan oleh lembaga untuk mengikuti
pendidikan atau latihan, baik yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut
maupun lembaga diklat. Pengembangan SDM secara formal dilakukan
karena tuntutan tugas saat ini maupun masa yang akan datang. Dengan
demikian, jenis pengembangan ini dapat memenuhi kebutuhan
kompetensi SDM yang bersifat empirical needs dan predictive needs bagi
eksistensi dan keberlanjutan lembaga, b). pengembangan SDM secara
informal yaitu pengembangan kualitas SDM secara individual berdasarkan
kesadaran dan keinginan sendiri untuk meningkatkan kualitas diri
sehubungan dengan tugasnya. Banyak cara yang dapat dilakukan SDM
untuk meningkatkan kemampuannya, namun jenis pengembangan ini
memerlukan motivasi intrinsik yang kuat dan kemampuan mengakses
sumber sumber informasi sebagai sumber belajar menurut Hasibuan
(Ningrum, 2016b). Pengembanagn model manajemen MSDM berbasis
kompetensi meliputi 3 aspek fungsi manajemen, diantaranya adalah
sebagai berikut: 1. Perencanaan dalam aspek perencanaan ini dilakukan
melalui proses, yaitu a) mengidentifikasi analisis kebutuhan kepegawaian,
b) merumuskan standar kinerja kepegawaian, c) mendesain pelatihan
untuk meningkatkan kompetensi pegawai, d) mendesain standar
penilaian kinerja pegawai, e) pengorganisasian pegawai sesuai dengan
bidang kompetensi yang dikuasai, f) perencanaan sosialisasi panduan
model manajemen MSDM berbasis kompetensi (Dedik, 2019).
6.

Pengawasan SDM

Fungsi pengawasan erat hubungannya dengan fungsi directing
atau commanding dalam mengendalikan penyelenggaraan kegiatan

Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi |

47

lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan ketentuan dan kebijakan
yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjamin berlangsungnya
pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal.
Directing juga berfungsi mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan tugas
para karyawan serta meningkatkan efesiensi dan aktifitas kinerja
lembaga pendidikan. Directing mengembangkan situasi kerja yang lebih
baik melalui pembinaan dan peningkatan profesional para karyawan
disamping memberi bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan,
kekurangan dan kekhilafan, serta membantu memecahkan masalah
yang dihadapi para karyawan sehingga dapat mencegah kesalahan yang
lebih serius menurut Hikmat, (2014) dalam (Iin, 2018) h.39. Peran
seorang pimpinan harus melakukan pengawasan mengenai kinerja
dosen ataupun staff di dalam perguruan tinggi, selain itu pimpinan perlu
memberikan masukan – masukan, dan motivasi kepada bawahan agar
pelaksanaan suatu program dapat berjalan sesuai dengan target yang
sudah direncanakan sebelumnya agar lebih efektif penggunaan waktu
sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya dan lebih efisien.

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dapat dijadikan sasaran
pengawasan/pengontrolan bermacam-macam, diantaranya yang paling
umum ialah:a). jumlah hasil kerja (segi kuantitas), b). mutu hasil kerja
(segi kualitas) c). pegawai (kesungguhan, kerajinan, dan kecakapan
kerjanya), d).uang (pemakaiannya secara sah dan efesien), e).barang
perbekalan (pembelian, penggunaan, dan pemeliharaannya yang betul),
f).ruang kerja (penataan dan pemakaiannya yang baik), h).waktu
(penggunaannya untuk kepentingan organisasi yang bersangkutan),
i).metode kerja, menurut Gie T, 2000 (Iin, 2018). Fungsi pengukuran,
pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana rencana yang telah ditetapkan,
khususnya dibidang tenaga kerja, telah dicapai. Pemeliharaan personel,
kegiatan mencakup: pengaturan kompensasi, pengaturan tunjangan
pembinaan motivasi, pembinaan kesehatan dan keselamatan serta
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hubungan perburuhan dan pemberhentian. Interpretasi data berkenaan
dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Kontrol, yakni mencocokkan pelaksanaan tugas yang baru berjalan
terhadap ukuran baku yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencanarencana dengan maksud untuk menjamin tercapainya kemajuan
yang cukup dan pelaksanaan tugas yang memuaskan; juga mencatat
pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan rencana-rencana itu
sebagai suatu petunjuk bagi tindakan-tindakan di waktu mendatang
menurut The Liang Gie,(Iin, 2018). Segi dalam pelaksanaan pekerjaan
yang dapat dijadikan sasaran pengawasan/ pengontrolan bermacammacam, di antaranya yang paling umum ialah: a) Jumlah hasil kerja (segi
kuantitas), b). mutu hasil kerja (segi kualitas), c). pegawai (kesungguhan,
kerajinan, dan kecakapan kerjanya), d). uang (pemakaiannya secara
sah dan efesien), e. barang perbekalan (pembelian, penggunaan, dan
pemeliharaannya yang betul), f). ruang kerja (penataan dan pemakaiannya
yang baik), g). waktu (penggunaannya untuk kepentingan organisasi yang
bersangkutan), h. metode kerja (The Liang Gie, 2000) dalam (Iin, 2018).
Fungsi pengawasan diartikan pula sebagai penilaian yang menjadi tugas
setiap pimpinan. Untuk lembaga pendidikan, penilaian termasuk unsur
yang penting dalam kegiatan manajemen. Karena penilaian berkaitan
dengan usaha meningkatkan efektifitas dan efesiensi organisasi dalam
mencapai tujuannya. Menilai sesuatu kegiatan apakah terlaksana dengan
baik atau gagal merupakan sasaran penilaian atau pengawasan (Iin,
2018). Peran auditor internal sangat diperlukan dalam suatu organisasi,
karena auditor internal merupakan penilai independen untuk menelaah
operasional organisasi dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta
efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Dalam menjalankan tugasnya
auditor internal harus didukung dengan integritas manajemen yang baik.
Untuk menjalankan tugasnya dengan baik maka internal auditor harus
berada di luar fungsi lini suatu organisasi atau berada di luar hierarchy
manajemen tetapi tidak terlepas dari fungsi atasan dan bawahan sebagai
bentuk pertanggungjawaban tugas.(Aresteria, 2018).
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B. Penelitian - Penelitian yang Relevan
Berdasarkan hasil analisa dari jurnal yang berjudul “HR Development
Strategy in 5 Universities” yang ditulis oleh (Raden et al., 2017) dapat
disimpulkan bahwa memang Universitas masih belum mampu bersaing
dengan Universitas di luar negeri. Faktor utama adalah dari segi SDM,
karena SDM merupakan ujung tombak sebuah organisasi. Kualitas dari
SDM di Indonesia masih sangat rendah. Kualitas dosen dapat dilihat
dari pendidikan terakhir dan karya-karya penelitiannya. Di Indonesia
banyak dosen yang enggan melakukan pendidikan lanjut, ini sangat
berdampak terhadap organisasi itu sendiri yang jika dibandingkan
dengan universitas di luar negeri kualifikasi dosennya sudah mayoritas
doktor ataupun profesor. Penelitian dosen yang dilakukan di Indonesia
memiliki kendala. Bedanya penelitian di luar negeri mendapat dukungan
anggaran yang cukup memadai dari pihak sponsor ataupun universitas
selain itu memberikan cuti untuk dosen yang melakukan penelitian.
Sistem pembelajaran di Indonesia masih memiliki mata kuliah dengan
bobot yang sedikit, dibandingkan dengan di luar negeri yang memiliki
bobot yang besar.
Di dalam jurnal yang berjudul “Human Resource Management
Practices and the Importance of Managers’ Perceptions”yang ditulis
oleh (Castrogiovanni et al., 2011) dapat disimpulkan bahwa persepsi
para manager dengan adanya kemajuan tehnologi dapat berpengaruh
terhadap hasil kerja mereka disamping itu lingkungan bisnis juga
berpengaruh terhadap hasil kerja para manajer. Di dalam jurnal yang
berjudul “Applying System Aproach to HRM” yang ditulis oleh (Broedling,
2010) dapat disimpulkan bahwa upaya perbaikan organisasi sering
tidak sesuai harapan. Penelitian ini menjelaskan mengenai teori dan
praktik peningkatan manajemen sumber daya manusia. Faktor kunci
dalam keberhasilan adalah dengan mengubah model mental yang
dipegang eksekutif. Yang terpenting dalam perubahan adalah adanya
inisiatif dari pimpinan untuk melakukan perbaikan di dalam organisasi.
Di dalam jurnal yang berjudul “Human Resource Management in Asia
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Pasific: a Strategic Challenge”yang ditulis oleh (Lasserre & Probert,
2010) dapat disimpulkan apabila HRM dijalankan dengan baik sesuai
dengan prosedur maka secara langsung dapat meningkatkan kinerja dan
menambah nilai bagi perusahaan/organisasi. Hal-hal yang dilakukan
antara lain: manajemen yang efektif, manajemen perubahan, pelaksanaan
strategi, dan sejumlah aktivitas lainnya yang memengaruhi efektivitas
perusahaan atau organisasi. Di dalam jurnal yang berjudul “HRM
practices for human and social capital development: effects on innovation
capabilitie” yang ditulis (Donate et al., 2016) dapat disimpulkan
manajemen sumber daya manusia (MSDM) menganalisis bagaimana
cara suatu perusahaan menjadi lebih inovatif dengan menggunakan
keunggulan kompetitif dengan melakukan praktik HRM yang berkinerja
tinggi dengan memanfaatkan tehnologi modern. Di dalam jurnal yanh
berjudul “Efektivitas Pengembangan Manajemen Pendidikan Tingi
(Studi pada Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Barat Menuju World Class
University) yang ditulis (Setiawati, 2012) dapat disimpulkan efektivitas
pengembangan manajemen pendidikan terutama proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan PTN di Jawa Barat; mengidentifikasi dan
menganalisis indikator kriteria perankingan universitas kelas dunia
yang dilakukan THES, SJTU dan Webometric. Mendeskripsikan dan
mengindentifikasi model manajemen pendidikan tinggi dilihat dari
aspek interal service quality, service capability serta eksternal service
quality yang di terapkan oleh PTN di Jawa Barat. Di dalam jurnal yang
berjurnal “The Implementation of Multiple Intelligence-Based School
Mnaagement: yang ditulis oleh (Dian et al., 2016) dapat disimpulkan
dengan pelayanan pendidikan yang baik, memilki guru (dosen) yang
profesional dan memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan
bidangnya sehingga dapat menghasilkan siswa yang memiliki kecerdasan
tinggi. Dalam jurnal yang berjudul “ Integration of Pretational in the
Function of Fostering Lecrurer Quality” yang ditulis oleh (Noor, 2020)
dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan pembinaan mutu dosen
di perguruan tinggi harus dijalankan untuk merespon adanya berbagai
tuntutan dan perkembangan zaman, maka perlu dilakukan perubahan.
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Proses pengintegrasian budaya prestasi pada sebuah perguruan tinggi
diperlukan kegiatan pembinaan mutu dosen, pastinya membutuhkan
pengorbanan dan kesadaran dari seluruh dosen di perguruan tinggi.
Tanpa dukungan kesadaran dari semua pihak, perubahan tidak akan
pernah terjadi.
Di dalam jurnal yang berjudul “Building Higher Education
Institution Capacity In Indonesia Through Strategic Faculty Development”
ditulis oleh (Purba, 2015) dapat disimpulkan bahwa pengembangan
fakultas menjadi program strategis untuk mengejar kekurangan
sumber daya manusia, maka dukungan dari manajemen Perguruan
Tinggi untuk pengembangan fakultas sangat diperlukan. Di dalam
jurnal yang berjudul “Manajemen Pengembangan Dosen Sebagai Upaya
Meningkatkan Mutu Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta”
yang ditulis oleh (Siti, 2014) dapat disimpulkan bahwa mutu dalam
proses pendidikan membutuhkan komitmen yang kuat dari segenap
civitas akademika, terutama dosen. Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata
AMPTA Yogyakarta dapat meningkatkan mutu apabila dosen tersebut
memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
profesional, dan kompetensi sosial. Semakin baik kompetensi dosen
semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dosen dikatakan
mampu menunjukkan peran atau kinerjanya secara maksimal apabila
dosen mampu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Dalam
rangka meningkatkan mutu dosen, Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA
Yogyakarta tengah merintis manajemen pengembangan dosen, baik
secara formal maupun non formal.

Di dalam jurnal yang berjudul “Peran Audit Internal Dalam
Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi : Literature Rieview” yang
ditulis oleh (Aresteria, 2018) dapat disimpulkan bahwa sistem
internal control yang dibangun pihak perguruan tinggi, yang terdiri
dari dewan eksekutif, komite audit, serta internal audit diharapkan
dapat menanggulangi penyelewengan (fraud). Di dalam jurnal yang
berjudul “ Implementasi of Supervision by the School Principal and
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Superintendent” ditulis oleh (Nurfatah & Rahmad, 2018)this caused
by several factors 1 dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik
dilakukan untuk mengetahui guru dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian. Kepala sekolah dapat mengetahui kompetensi dan kinerja
guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dari masing-masing
guru, yang dilakukan melalui kegiatan monitoring, pemantauan dan
pengawasan pembelajaran di kelas. Supervisi dirancang secara rasional
dan praktis sebagai upaya untuk memperbaiki performan guru di kelas
dengan tujuan untuk mengembangkan profesional guru dan perbaikan
pengajaran. Di dalam jurnal yang berjudul ”Implementasi Perencanaan
Pendidikan Dalam Lembaga “ yang ditulis oleh (Kasmawati, 2019)
dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu
usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan
prioritas, dan biaya pendidikan bidang ekonomi, sosial, dan politik
untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional memenuhi
kebutuhan bangsa dan anak didik. Di dalam jurnal yang berjudul ”
Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan” yang ditulis oleh (Syamsuddin, 2017) dapat disimpulkan
bahwa peningkatan kualitas pembelajaran perlu menggunakan
strategi-strategi yang dapat diterapkan pada masing-masing lembaga.
Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, diharapkan lembaga
pendidikan akan menjadi lembaga yang mampu mengahadapi
tantangan masa depan dengan efektif. Di dalam jurnal yang berjudul
” Intergrasi Budaya Pretasi Pada Fungsi Pembinaan Mutu Dosen”
yang ditulis oleh (Noor, 2020) dapat disimpulkan bahwa perencanaan
kegiatan pembinaan mutu dosen, pastinya membutuhkan pengorbanan
dan kesadaran dari seluruh elemen di perguruan tinggi untuk dapat
terlibat dalam perubahan. Di dalam jurnal yang berjudul ” Startegi
Pengembangan SDM di 5 PT dalam Menghadapi Persaingan Global”
yang ditulis oleh (Raden et al., 2017) dapat disimpulkan bahwa dosen
merupakan faktor utama dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar
dalam Universitas. Pengembangan karir dosen harus diperhatikan,
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sebagai pendidik profesional dan dosen harus menjalankan Tridarma
Perguruan Tinggi yaitu: pengajaran, penelitian, dan pengabdian
masyarakat. Di dalam jurnal yang berjudul ” Upaya Peningkatan
Kinerja Dosen Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk
Mendukung Visi Dan Misi UPY” yang ditulis oleh (Lilik, 2015)
dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM di Universitas dapat
dilakukan dengan cara sebagai berikut: a). menerapkan sistem reward
dan punishment, b). pengembangan SDM pada peningkatan Emotional
dan Spiritual Quotient, c). pengembangan SDM dengan perencanaan
yang melibatkan dosen, e).pengembangan Tri Dharma Perguruan
Tinggi. Di dalam jurnal yang berjudul ” Determinants of Lecturer
Career Development in Higher Education Institutions in Samarinda”
yang ditulis oleh (Dirga, 2013) dapat disimpulkan bahwa terbatasnya
kualiikasi dosen yang berpendidikan doktor menimbulkan kendala
bagi dosen untuk meningkatkan kenaikan jabatan dosen,. Kompetensi
yang dimiliki dosen meningkatnya karir dosen, meningkatnya
kompetensi diiringi dengan motivasi yang baik dapat meningkatkan
kinerja. Di dalam jurnal yang berjudul ” Pengawasan (Controlling)
Dalam Institusi Pendidikan” yang ditulis oleh (Iin, 2018) dapat
disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan atau
pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi pendidikan
untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan
berjalan sesuai dengan rencanaan. Di dalam jurnal yang berjudul ”
Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam” yang
ditulis oleh (Samsirin, 2015) dapat disimpulkan bahwa pengawasan
yaitu: menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan,
penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidak adilan.
Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan,
penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ke tidakadilan, atas
kinerja pendidikan, melakukan koreksi atas masalah-masalah
pencapaian kinerja, agar terwujudnya lembaga yang bersih. Di dalam
jurnal yang berjudul ” Pengaruh Peran Satuan Pengawasan Internal
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Terhadap Pencapaian Good University Governance Pada Perguruan
Tinggi Keagamaan “yang ditulis oleh (Wahyudi, 2018) dapat
disimpulkan bahwa tiga aspek utama yang mendukung terciptanya tata
kelola yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian,
dan pemeriksaan, etiga aspek ini dapat dilaksanakan oleh auditor
internal. Di dalam jurnal yang berjudul ” Audit Tata Kelola Teknologi
Informasi Menggunakan Cobit 4. 1 Domain Monitoring Evaluasi
Pada Perguruan Tinggi Swasta” yang ditulis oleh (Marzuki et al.,
2018) dapat disimpulkan bahwa evaluasi system informasi akademik
berguna untuk meningkatkan kualitas layanan akademik yang sesuai
dengan kebutuhan tatakelola perguruan tinggi.
Dari hasil penelitian/kajian tersebut di atas belum terlihat adanya
pembahasan mengenai peran perguruan tinggi yang membahas tentang
pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan ditambah adanya
nilai relegius yang kuat yang dimiliki oleh para dosen, sehingga peneliti
bermaksud melengkapi kekurangan tersebut dengan melakukan
penelitian mengenai dosen dalam studi kasus kajian MSDM. Untuk
mendapatkan tenaga dosen yang berkualitas maka dapat dilakukan
dengan cara perencanaan, pengembangan dan pengawasan (control)
yang baik. Diharapkan di dalam penelitian ini dapat sebagai bahan
masukan mengenai manajemen sumber daya manusia di UIA, apabila
sudah bagus agar tetap dipertahankan sedangkan untuk yang masih
kurang perlu dilakukan perbaikan agar apa yang menjadi visi dan misi
UIA dapat tercapai.

C. Kerangka Teoritik
Perencanaan penting sekali untuk dilaksanakan karena ada
beberapa alasan mendasar yang menguatkan hal tersebut. pentingnya
perencanaan, yaitu:(a) tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang
ingin dicapai, (b) tanpa perencanaan tidak ada pedoman pelaksanaan
sehingga banyak pemborosan, (c) perencanaan adalah dasar
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pengendalian, karena tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat
dilakukan, (d) tanpa perencanaan, tidak ada keputusan dan proses
manajemen menurut Hasibuan (Rusniati & Ahsanul, 2014). Dengan
adanya perencanaan dapat dipakai sebagai pedoman di dalam penilaian
sutau kinerja, dan dapat sebagai acuan keberhasilan suatu rencana.
Apabila pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana maka dapat
dikatakan program atau rencana tersebut berhasil, tetapi kalau masih
banyak yang belum tercapai maka dapat dikatakan bahwa rencana
tersebut tidak berhasil karena tidak sesuai dengan perencanaan yang
sudah di sepakati oleh pimpinan.
Perencanaan penting dikarenakan: a). Dengan adanya perencanaan
diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman
bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian
tujuanm, b). Dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu
perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui,
c). perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai
alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih
kombinasi cara yang terbaik, d). dengan perencanaan dapat dilakukan
skala prioritas. e). dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat
pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan (Kasmawati,
2019). Ukuran keberhasilan suatu perencanaan dapat dibuat diawal
sebelum pelaksanaan suatu program dimulai dan dibuat skala prioritas
dan harus ada orang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan
penilaiannya.
Metode rekrutmen calon karyawan baru ada 2, yaitu metode
tertutup dan metode terbuka. Dalam pelaksanannya sendiri rekrutmen
juga memiliki dua sumber untuk mendapatkan sumber daya manusia,
yaitu sumber internal dan sumber eksternal. 1). Sumber internal
meliputi: a). penempatan pekerjaan, b). inventarisasi keahlian, c)
Penawaran pekerjaan, d). Rekomendasi k,aryawan, 2). Sumber eksternal
meliputi: a). institusi pendidikan. b). iklan, c). agen pemerintah, d). agen
swasta., e). perusahaan pencari tenaga eksekutif menurut Hasibuan
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(Devira, 2018). Dengan melakukan rekrutmen secara seleksi dengan
baik diharapkan mendapatkan calon karyawan (dosen) yang memiliki
kualitas yang bagus sesuai dengan yang diinginkan oleh perguruan
tinggi.
Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan
kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan sesuai
dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan
latihan. Pendidikan dan latihan sama dengan pengembangan yaitu
merupakan proses peningkatan keterampilan kerja, baik secara teknis
maupun manajerial. Dimana, pendidikan berorientasi pada teori dan
berlangsung lama, sedangkan latihan berorientasi pada praktek dengan
waktu relative singkat menurut Hasibuan (Ningrum, 2016a). Dengan
adanya pelatihan diharapkan memberikan penambahan pengetahuan
dan ketrampilan dalam jangka waktu pendek bagi dosen sehingga dapat
meningkatkan kualitas dosen tersebut.
Pelatihan adalah suatu proses belajar untuk menguasai
keterampilan, pengetahuan dan sikap yang baru untuk mempersiapkan
seseorang agar mampu melakukan pekerjaan yang saat ini menjadi
tanggung jawabnya atau yang akan menjadi tanggung jawabnya kelak
sebagai bagian dari perkembangan inidividu maupun organisasi di mana
ia bekerja menurut Leonard Nadler (Yanni & Ade, 2019). Pelatihan dosen
diperguruan tinggi sangat diperlukan untuk penambah pengetahuan
atau merevisi pembaharuan mengetahuan dan perkembangan tehnologi,
diharapkan dengan adanya pelatihan akan memberikan dapat positif di
dalam memberikan pengajaran terhadap mahasiswa.
Pengawasan bertujuan sebagai kontrol apakah pelaksanaan suatu
program sudah sesuai dengan rencana dari perguruan tingi. Pengontrolan
biasa juga disebut dengan pengawasan. Fungsi dari pengawasan adalah
mengidentifikasi efektifitas organisasi berdasarkan perencanaan yang
telah dibuat. Demikian pula pengawasan meliputi efisiensi dari masingmasing program, pengorganisasian, dan pemimpinan. Pengawasan
diperlukan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebĳakan
Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi |

57

pendidikan pada masa selanjutnya (Siti, 2014). Para pemimpin di
perguruan tinngi perlu melakukan pengawasan secara berkala guna
mengetahui sampai dimana pelaksanaan dari perencanaan yang sudah
ditetapkan di awal tahun, apakah sudah dijalankan sesuai dengan
ketentuan yang sudah disepakati. Apabila dalam pengawasan ada yang
tidak sesuai dengan rencana dan perlu dilakukan perubahan maka
seorang pemimpin harus cepet mengambil keputusan dan melakukan
revisi untuk perbaikannya.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus Universitas Islam AsAsyafi’iyah (UIA)yang berlokasi di Jl Jati Waringin Pondok Gede di Bekasi
yang berlokasi dibagi menjadi 2 tempat yang berdekatan yaitu kampus 1
yang terdiri dari: Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Sains
dan Tehnologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu
Kesehatan dan kampus 2 yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Universitas Islam As-Asyafi’iyah terdiri dari 6 fakultas dan 18 prodi.
Penelitian dimulai dari bulan September 2018 sampai dengan Agustus
2019.

B. Latar Penelitian
Dalam penelitin di Universiatas Islam As- Syafi’iyah (UIA) metode
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan sumber penelitian
didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan staff, dosen,
pordi, dekan, HRD dan pimpinan di Universitas Islam As-Syafi’iyah,
yang membahas mengenai MSDM tenaga dosen di UIA. Fokus
penelitian mengenai perencanaan, pengembangan dan pengawasan.
Untuk menambah pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability)
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dan ketrampilan (skill) dosen dengan melakukan perencanaan dan
pengembangan misalnya: perencanaan visi dan misi, pelatihanpelatihan, seminar, pengabdian masyarakat. Selain itu dosen harus
memiliki sikap yang baik dalam bertingkah laku sehari- hari karena
akan menjadi panutan bagi mahasiswa maka diharapkan dosen UIA
memiliki ilmu agama Islam yang cukup baik karena sebagai dasar dalam
memberikan pengajaran kepada mahasiswa. Karena pengetahuan
tanpa di sertai dengan ilmu agama tidak akan berjalan dengan baik
demikian juga sebaliknya. Untuk memonitor hasil dari perencanaan
dan pengembangan agar sesuai dengan yang diharapkan UIA maka
perlu adanya pengawasan (controlling) yang dilakukan oleh para
pimpinan Universitas. Selain itu pengawasan dilakukan bertujuan untuk
menilai apakah visi dan misi UIA sudah tercapai sesuai dengan yang
direncanakan atau belum.

C. Metode, Disain dan Prosedur Penelitian
Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (studi kasus)
dengan melakukan eksplanasi, pengertian eksplanasi ialah untuk
menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab-akibat
suatu peristiwa. Adapun karakteristik dari suatu studi kasus yaitu
: (1) Mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi, (2) kasus tersebut
merupakan sebuah “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat,
(3) studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam
pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan
mendalam tentang respons dari suatu peristiwa dan (4) menggunakan
pendekatan studi kasus, peneliti akan “menghabiskan waktu” dalam
menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus (Creswell,
2013). Di dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan
perencanaan, pengembangan dan pengawasan tenaga dosen yang sudah
dilaksanakan di UIA, apa yang menjadi pendukung dan penghambat
serta bagaimana solusi perbaikan kedepannya agar tercapai apa yang
menjadi visi dan misi Universitas. Dalam penelitian kualitatif tidak
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menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus
tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannnya tidak
akan diberlakukan ke populasi, tetapi di transfer ke tempat lain pada
situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus
yang dipelajari (Sugiyono, 2016) h. 298. Sumber data dalam penelitian
ini yaitu seluruh dosen tetap, sekprodi, Kaprodi, Wadek, Dekan, HRD,
Wakil Rektor di UIA.
Gambar 3. 1
Situasi sosial (social situation)

Place/tempat

Social
situation
Actor/orang

Activity/aktivitas

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden
tetapi sebagai nara sumber atau partisipan, informan, temen dan guru
dalam penelitian (Sugiyono, 2016) h.298. Dengan kreteria informan
sebagai berikut: a) informan adalah dosen tetap b) masa kerja di atas 2
tahun c) pendidikan minimal S.2 d) memiliki jabatan akademik minimal
Asisten Ahli (AA). Data informan dalam penelitian ini sebanyak 25
informan, yang diambil dari masing-masing fakultas minimal terwakili
3 orang disetiap fakultas ditambah dengan 1 orang wakil rektor dan
1 orang direktur HRD. Yang terdiri dari informan inti dan informan
pendukung. Informan inti diberi kode “A” terdapat 7 informan yaitu
A.1 sampai A7, dan informan pendukung diberi kode “B” terdapat 18
informan yaitu: B.8 sampai B.25. Informan yang diambil sesuai dengan
kreteria yang sudah ditetap di dalam sampel. Adapun data informan
sebagai berikut:
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Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka peneliti membuat
kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 3.2
Keragka Pemikiran

Sumber : Data Diolah Peneliti
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D. Data dan Sumber Data
Dalam pengumpulan data mengunakan sumber data primer dan
sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016).
Wawancara dalam penelitian dilakukan oleh peneliti dengan cara
merekam jawaban atas pertanyaam yang diberikan kepada responden,
peneliti mendenagrkan jawaban, mengamati perilaku dan merekam
semua respon yang di survei menurut Creswell (2012 dalam (Sugiyono,
2016). Data primer dilakukan pengamatan langsung dengan melakukan
wawancara kepada nara sumber dengan pertanyaan yang tidak
terstruktur. Adapun nara sumber yang diwawancarai antara lain: Wakil
Rektor, Direktur SDM, Dekan, Wakil Dekan, Prodi dan Sek Prodi serta
dosen tetap. Peran aktif peneliti pada saat wawancara sangat diperlukan
untuk memperoleh keterangan secara detail dari nara sumber langsung,
adapun data yang ditanya pada saat wawancara antara lain: mengenai
strategi, faktor pendukung, faktor penghambat dan bagaimana cara
mengatasi kendala di dalam melakukan perencanaan, pengembangan
dan pengawasan yang sudah dilaksanakan di UIA.
Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak
langsung dari obyek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Data sekunder yang
berhubungan dalam penelitian ini misalnya: a) Data Informan (nama
lengkap, tanggal masuk kerja, jabatan, kepangkatan, pendidikan), data
ini diperoleh peneliti dari bagian HRD UIA. b) Data penilaian mahasiswa
mengenai kinerja dosen dalam melaksanakan pengajaran selama
periode 1 tahun data diperoleh dari LPJM.

E. Tehnik Pengumpulan Data
Peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan guna
mengembangkan pemahaman terhadap konsisten dan kesesuaian
informasi yang diperoleh dari informan pada saat wawancara.
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Pengamatan dilakukan untuk memperluas pengetahuan dan menambah
informasi bagi peneliti.
Penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti
pengajuan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif
mulai dari tema-tema yang khusus ke tema umum dan menafsirkan
makna data. Laporan penelitian ini memiliki struktur atau kerangka
yang fleksibel. Siapapun yang terlibat di dalam bentuk penelitian
menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan menurut Creswe ll (John,
2013) h.4. Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada saat
waktu kosong tidak sedang mengajar dan berada di lingkungan kampus.
Peneliti memastikan bahwa kondisi informan dalam keadaan santai dan
memberikan jawaban sesuai dengan yang mereka fahami dan alami
selama bekerja sebagai dosen di UIA. Untuk mendapatkan jawaban yang
akurat peneliti harus aktif pada saat proses wawancara berlangsung.
Peneliti menjadi pendengar yang baik, peneliti mengajukan pertanyaan
kepada informan secara tidak baku supaya mudah dimengerti oleh
informan. Sebelum wawancara peneliti menginformasikan kepada
informan bahwa wawancara direkam dalam bentuk suara maupun
gambar untuk menghindari kesalah pafahaman antara jawaban
informan dengan peneliti. Selain itu peneliti melakukan pencatatan
tersendiri mengenai jawaban dari informan.
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data lebih banyak pada
peran observasi (participant observation), wawancara mendalam (in
depth interview) dan dokumentasi menurut Catherine dan Gretchen
(Sugiyono, 2016) h.309. Metode dasar yang diandalkan oleh peneliti
kualitatif untuk mengumpulkan informasi adalah, setting dalam
partisipasi, pengamatan langsung, wawancara mendalam, review
dokumen. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya
penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedurprosedur, menggunakan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis
data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema
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umum, menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian
ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel (John, 2013) h.5.
Peneliti dalam pengumpulan data informan yang didapat dari HRD
yang digunakan untuk menentukan informan yang akan diwawancarai
mengenai data dosen antara lain: lama masa kerja, kepangkatan,
pendidikan, status dosen dan lain-lain. Dalam melakukan wawancara
dengan informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
tidak baku secara langsung, hasil dari pertanyaan-pertanyaan tersebut
diambil makna yang sama kemudian diambil kesimpulan. Selain itu
peneliti juga mengumpulkan data mengenai hasil evaluasi dosen UIA,
hal tersebut digunakan untuk mengetahui kualitas dosen dalam hal
memberikan pengajaran kepada mahasiswa selama 1 tahun ajaran. Data
evaluasi diperoleh dari LPJM selama 2 tahun yaitu tahun ajaran tahun
2017-2018 dan tahun ajaran 2018-2019.
Evaluasi kualitatif menggunakan data kualitatif dan untuk
menjaringnya menggunakan instrument kualitatif. Pengertian kualitatif
sebagai berikut:
“Qualitive data consist of detailed description of
situation,event,people, interactions, and observed behaviors:direct
quatitations from peopleabout their experiences,attitudes,
and beliefs, and thoughts;and experts or entire passages from
documents,correspondence,records, and case histories. The detailed
discreptions, direct quotiations, and case documentation of qualitative
meansurement are raw data from the empirical world. The data are
collected as open-ended narrative without attempting tofit program
activities or people’s into predemined, standartdized categories such
as the response choices that comprise typical quiestionnaries or test”,
menurut Michail Quin Patton (Wirawan, 2011) h.154.
Kualitatif terdiri dari diskripsi rinci mengenai situasi, kejadiankejadian orang, interaksi-interaksi, dan perilaku-perilaku terobservasi,
kutipan-kutipan yang langsung dari orang mengenai pengalaman
mereka, sikap, kepercayaan, dan pikiran; kutipan atau keseluruhan
Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi |

65

bagian dari documen-documen, koresponden, rekaman, dan kasus
sejarah. Diskripsi rinci, kutipan-kutipan langsung dan dokumentasi
kasus pengukuran kualitatif merupakan data dari pengalaman. Data
dikumpulkan sebagai narasi terbuka tanpa berupaya menyesuaikan
dengan aktivitas program atau pengalaman orang disesuaikan dengan
kategori-kategori atau standar-standar yang ditentukan sebelumnya
seperti pilihan-pilihan respons dalam quesioner. Menurut Patton data
kualitatif panjang lebih rinci, bervariasi isinya, sulit dianalisis sebab
respons dari responden tidak sistemtik dan tidak terstandar. Dalam
penelitian kualitatif, evaluator merupakan instrument utama dalam
menjaring data, agar evaluator dapat menjaring data dengan teliti dan
lengkap, menurut Michael Quinn Patton ada 4 yang harus dipenuhi
evaluator dalam mendapatkan data, sebagai berikut: a) Evaluator
harus berada sedekat mungkin dengan orang dan situasi yang sedang
diteliti agar dapat memahami dan mendalami apa yang sedang terjadi,
b) Evaluator harus menangkap fakta-fakta, c) Data kualitatif berisi
sebagian besar diskripsi murni orang, aktivitas dan interaksi, d) Data
kualitatif terdiri dari kutipan langsung dari orang, meliputi apa yang
mereka ucapkan dan apa yang mereka tulis. Prosedur yang digunakan
dalam pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:
1)

2)

3)
4)
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Observasi kualitatif, peneliti langsung turun ke lapangan untuk
mengamati perilaku dan aktivitas karyawan di lokasi penelitian.
Peneliti mencatat/merekam baik dengan terstuktur maupun semi
struktur, misalnya mengajukan pertanyaan yang memang ingin
diketahui oleh peneliti.
Wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara
dengan nara sumber menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang
tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk
memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.
Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif, dapat
berupa laporan, documen- documen pendukung lainnya.
Peneliti mengumpulkan data berupa foto, video.
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F. Pemeriksaan Keabsahan Data.
Keabsahan data dalam peneletian kualitatif meliputi: uji credibility
data (validitas internal), uji transferability (validitas eksternal), uji
dependability (reliabilitas), uji confirmability (obyektivitas).
Gambar 3.3
Uji Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif

1.

Uji creadibility.
Dalam penelitian kreadibilitas data (kepercayaan) terhadap data
hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam
penelitian, triagulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus
negative, dan member check (Sugiyono, 2016).
Dalam uji credibility dapat dilihat gambar dibawah ini.
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Gambar 3.4
Uji Kredibilitas Data Dalam Penelitian Kualitatif

Sumber data: Sugiyono

a)
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Perpanjangan Pengamatan
Dengan melakukan perpanjangan pengamatan maka peneliti
melakukan penelitian ulang agar dapat meningkatkan kepercayaan/
kredibilitas data. Apabila sekiranya masih ada data yang meragukan
maka peneliti melakukan perpanjangan pengamatan untuk
menguji krediabilitas data, dan penelitian ini fokus pada pengujian
data yang diperoleh untuk di cek kembali ke lapangan apakah data
sudah benar atau tidak, berubah atau tidak. Apabila setelah di cek di
lapangan ternyata data sudah benar, maka berarti sudah kredibel,
maka perpanjangan pengamatan dapat diahkiri.
Sebagai contoh: dosen Universitas As-Syafi’iyah kebanyakan
memiliki masa kerja yang cukup lama, sebagai peneliti mencari
tahu apa yang mendasari mereka tetap bertahan sebagai pengajar.
Dengan melakukan meningkatkan ketekunan, maka peneliti
mengecek kembali data apakah jawaban pada saat wawancara
sudah benar-benar sesuai dengan sebenarnya. Maka dengan
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b)

c)

meningkatkan ketekunan peneliti dapat memberikan deskripsi
data yang akurat.
Mingkatkan Ketekunan.
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara
lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka
kepastian data dalam penelitian dan urutan peristiwa.
Triangulasi.
Menurut William Wiersma(Sugiyono, 2016), “Triagulasi is qualitative
cross-validation. It asseses the sufficiency of the data accprding to
thr convergence of multiple data sources or multiple data collection
procedures”. Triangulasi dalam pengujian kredibiltas ini diartikan
sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara,
dan berbagai waktu. Dengan demikian teknik pengumpulan data,
dan waktu, dapat kita lihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 3.5
Triangulasi Sumber Data
Teman

Atasan

Bawahan

Gambar 3.6
Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
Observasi

Wawancara

Kuisoner/dokumen
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Gambar 3.7
Triangulasi Waktu Pengumpulan Data
Sore

Siang

Malam
Untuk mendapatkan tenaga dosen yang berkualitas, maka untuk
mendapatkannya dilakukan melalui perencanaan, pengembangan
dan pengawasan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
di UIA. Peneliti melakukan wawancara kepada informan mengenai
bagaimana proses perencanaan, pengembangan dan pengawasan
dosen yang telah dilakukan di UIA, serta melakukan klarifikasi
jawaban yang diperoleh dari jawaban bawahan dan atasan apakah
jawabannya ada kaitan dan kesamaannya atau tidak, apabila tidak
ada maka peneliti melakukan pengecekan ulang jawaban tersebut.
Setelah dilakukan cros cek ulang jawaban dari informan inti dengan
informan pendukung, disertai dengan pendukung dokumen baru
setelah ada kecocokan antara jawaban informan dengan dacumen
maka baru diambil kesimpulan.
Analisis Kasus Negatif
Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda
dengan hasil penelitian pada saat tertentu. Dengan melakukan
analisis negatif peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan
bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Apabila tidak ada
lagi data yang berbeda dengan temuan peneliti, berarti data yang
ditemukan sudah dapat dipercaya.
d)
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Menggunakan Bahan Referensi.
Yang dimaksud bahan referensi adalah adanya pendukung
data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti contoh: data
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e)

2.

hasil wawancara didukung dengan adanya rekaman pada saat
wawancara, data tentang interaksi manusia atau gambar suatu
keadaan perlu didukung dengan foto-foto, alat bantu perekaman
data dalam penelitian kualitatif seperti camera, handycam.
Menggadakan Member Check.
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh
peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui
seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan data yang
diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan
disepakati oleh pemberi data berarti datanya sudah valid dan
dapat dipercaya. Tetapi apabila data yang telah ditemukan tidak
disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan
diskusi dengan pemberi data, dan apabila ada perbedaan yang
tajam, maka peneliti akan merubah temuan dan disesuai dengan
apa yang diberikan oleh pemberi data.
Pengujian Tranferability.

Transferability merupakan validasi eksternal dalam penelitian
kuantitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan
dan dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana
sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan
pertanyaan, hingga hasil penelitian dapat diterapkan atau
digunakan dalam situasi lain (Sugiyono, 2016) h.373. Oleh
karena itu peneliti berharap supaya orang dapat memahami hasil
penelitian kualitatif dan menerapkan hasil penelitian ini, maka
peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan
berharap penelitian ini dapat diterapkan ditempat lain mengenai
perencanaan, pengembangan dan pengawasan tenaga dosen serta
bagaimana strategi di dalam pelaksanaannya.
3.

Pengujian Depenability.
Dalam penelitian kualitatif, uji depenability dilakukan
dengan melakukan audit terhadap terhadap keseluruhan proses
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penelitian. Untuk itu pengujian dependability dilakukan dengan
cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing
untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan
penelitian. Menurut Sanafiah Faisal, bagaimana peneliti mulai
menentukan masalah/focus, memasuki lapangan menentukan
sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan
data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh
peneliti. Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan
“jejak aktivitas lapangannya” maka depenabilitas penelitinya patut
diragukan.
4.

Pengujian Confirmability.
Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif, uji
konfirmability mirip uji dependability, sehingga pengujinya dapat
dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti
menguji hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian
yang dilakukan, maka penelitian tersebut dapat memenuhi standar
confirmability (Sugiyono, 2016) h.374.

G. Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah rangkaian proses mencari dan
menyusun data kualitatif yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan
observasi, dan bahan-bahan lain secara sistematis. Proses ini bertujuan
agar data mudah dipahami dan hasil temuan dapat diinformasikan
penelitian ini mengikuti konsep Miles dan Huberman. Ada 3 tahapan
analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016),
yaitu: reduksi data, display, dan conclussion/verification. Adapun
penjelasannya sebagai berikut:
1.
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Reduksi data.
Maksud dari reduksi data adalah kita sebagai peneliti
merangkum, memilah dan memilih, dan melakukan kategorisasi
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dari data-data yang kita dapatkan dari sumber data melalui
beragam teknik pengumpulan data yang kita lakukan. Dalam
penelitian kualitatif, data utamanya berupa kata-kata dan tindakan.
Berbeda dengan penelitian kauntitatif yang data utamanya berupa
angka-angka. Karena tindakan merupakan bagian dari data utama
dalam penelitian kualitatif, maka penelitian MSDM tenaga dosen
di Universitas Islam As-Syafi’iyah termasuk ke dalam rumpun
penelitian kualitatif.
2.

Display data.
Display data adalah menyajikan data kualitatif menurut bentuk/
pola tertentu yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik,
uraian singkat, matrik, chart, dan network. Ketika pola-pola yang
ditemukan oleh peneliti telah dilengkapi dan didukung oleh data,
maka pola itu menjadi pola baku yang selanjutnya dapat disajikan
dalam laporan akhir penelitian. Data utama dalam penelitian
kualitatif berupa kata-kata dan tindakan melalui proses wawancara
dan pengamatan perilaku manusia, direkam melalui pencatatan
secara tertulis dan pengambilan gambar berupa foto.

3.

Kesimpulan dan verifikasi.
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Dalam pandangan Miles & Huberman,
penarikan kesimpulan dalam analisis data kualitatif hanyalah
bagian dari serangkaian proses penelitian secara keseluruhan.
Verifikasi maksudnya peneliti meninjau kembali atau mengoreksi
ulang catatan-catatan data yang di peroleh dan pemaknaan yang ia
lakukan terhadap data tersebut.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1.

Gambaran Umum Universitas Islam As-Syafi’iyah

Universitas Islam As-Syafi’iyah adalah sebuah perguruan
tinggi swasta yang terletak di Jalan Jatiwaringin Raya no. 12, Jati
Cempaka, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Universitas ini juga
merupakan perkembangan dari Akademi Pendidikan Islam (AKPI) AsSyafi›iyah yang didirikan pada tanggal 14 November 1965, dan pada
tanggal 12 Maret 1969 AKPI tersebut ditingkatkan menjadi Universitas.
Periode tahun 1965 – 1981 Universitas Islam As-Syafi’iyah dibawah
pimpinan Rektor: Prof. Osman Rallib, tahun 1981-1988 dibawah
pimpinan rektor Drs. Nurulhuda, tahun 1988-1992 dibawah pimpinan
Marsekal Madya TNI (Purn) H. Abdulrachim Alamsyah. Pada tanggal
15 Desember 1992, H. Abdulrachim Alamsyah meninggal dunia.Untuk
menghindari kekosongan jabatan, YAPTA mengangkat Dra. H. Tutty
Alawiyah AS sebagai pengganti Rektorsementara.Pada tanggal 12 April
1993 YAPTA melantik H. Soetjipto Wirosardjono, M.Sc. sebagai Rektor
UIA masa jabatan 1993-1997.Pada tanggal 5 Maret 1997 YAPTA melantik
Hj. Tutty Alawiyah AS sebagai Rektor UIA periode masa jabatan tahun
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1997 - 2016. Pada tanggal 4 Mei 2016, Prof. Dr. Hajjah Tutty Alawiyah
AS, MA meninggal dunia di RS.MMC Jakarta. Dan pada tanggal 28 Juni
2016 Rektor UIA yang baru Dr. Masduki Ahmad, SH., MM dilantik untuk
melanjutkan kepemimpinan Hj. Tutty Alawiyah sampai sekarang.
Universitas Islam As-Syafi’iyah memiliki fakultas antara lain sebagai
berikut :
a.

Fakultas Agama Islam (FAI):
1) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
2) Program Studi Pendidikan Agama Islam
3) Program Studi Perbankan Syari’ah

b.

Fakultas Hukum (FH):
1) Program Studi Ilmu Hukum

c.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB):
1) Program Studi Manajemen
2) Program Studi Akuntasi

d.

Fakultas Sains dan Teknologi (FST):
1) Program Studi Matematika
2) Program Studi Biologi
3) Program Studi Teknik Mesin
4) Program Studi Teknik Industri
5) Program Studi Teknik Informatika

e.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
1) Program Studi Bimbingan dan Konseling
2) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

f.

Fakultas Ilmu Kesehatan (FiKes):
1) Program Studi Ilmu Kesehatan
2) Prodram Studi Profesi Ners

g.
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kademi Keperawatan (Akper):
1) Program Studi Ilmu Keperawatan
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Adapun nilai-nilai yang mendasari system pendidikan tercermin
dalam 3 (tiga) orientasi pendidikan, yaitu: keterpaduan ilmu dan agama,
menciptakan lulusan yang professional berdaya saing di tingkat nasional
dan Internasional.
Visi Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA) adalah mewujudkan
sebagai Institusi pendidikan yang unggul di tingkat nasional dan
Internasional, menjadi pusat kajian, pengembangan dan pengamalan
Agama, ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya insani pada
tahun 2035. Sedangkan misi UIA melaksanakan proses pendidikan yang
berbasis pada pengintegrasian antara ilmu dan Agama.
Membangun Reserch Comunity sebagai dasar pengembangan
sain dan teknologi yang melahirkan sumber daya insani yang mampu
memecahkan masalah nasional dan global serta mampu memanfaatkan
Ilmu dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
sebagai wujud sosial dalam memelihara dan mengembangkan peradaban
yang Islami.
2.

Pengamatan dan Proses Kontruksi

a)

Pengamatan di lapangan.
Selain mengumpulkan data primer melalui wawancara, peneliti
melakukan pengamatan langsung dilokasi terhadap aktivitas
informan pada saat menjalankan tugas di lapangan baik sebagai
pimpinan, sebagai dosen maupun kedekatan dengan teman sejawat
di lingkungan kampus. Peneliti melakukan pengamatan langsung di
lapangan guna menambah pengetahuan dan menambah informasi
tentang informan saat berada di lingkungan kampus. Data sekunder
merupakan trigulasi metode pada saat pemeriksaan keabsahan
data dan kontruksi teori. Untuk melakukan penilaian dosen maka
dilakukan evaluasi penilaian mahasiswa terhadap dosen yang
dilakukan setiap ahkir semester, ada 3 point yaitu: persiapan dosen
dalam melakukan pengajaran, proses di dalam pembelajaran,
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penilaian dosen dalam pembelajaran. Berdasarkan data penilaian
yang diperoleh dari 6 fakultas dapat disimpulkan bahwa dosen
di UIA dalam melakukan pembelajaran termasuk kategori baik.
Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pembelajaran ada di lampiran
1. Hasil penilaian dari mahasiswa dalam memberikan pengajaran
dosen di UIA rata-rata dari seluruh fakultas di atas 3 maka dapat
dikategorikan “BAIK” dengan score nilai rata-rata “B”. Terlampir
grafik penilaian mahasiswa terhadap dosen periode 2017-2018
dan 2018-2019, sebagai berikut:
Grafik 4.1
Rekapitulasi Rata-Rata Hasil Evaluasi Pembelajaran

Sumber: data diolah peneliti

Grafik 4.2
Rekapitulasi Rata-Rata Hasil Evaluasi Pembelajaran

Sumber: data diolah peneliti
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Tabel 4.1
Komponen Penilaian Dosen

Sumber: Data LPJM UIA

Di tahun ajaran 2018-2019, masih ada juga komponen yang masih
kurang yaitu poin 4 (menyampaikan buku referensi) dengan nilai
rata-rata 3.06 dan poin 6 (ketepatan waktu sesuai dengan jadwal)
dengan nilai rata-rata 3,09. Maka disimpulkan masih ada beberapa
dosen yang belum menyampaikan ke mahasiswa mengenai buku
yang digunakan sebagai pedoman bahan ajar. Sedangkan nilai yang
melebihi dari penilaian rata-rata fakultas yaitu poin 1 (Memberikan
materi perkuliahan sesuai dengan SAP/RPS) dengan nilai rata-rata
3,40; poin 8 (Menguasai materi yang diajarkan) dengan nilai ratarata 3,43; poin 14 (Memberikan keteladanan dan menanamkan
moral) dengan nilai rata-rata 3,33; poin 16 (Mampu menjawab
pertanyaan dengan baik) dengan rata-rata nilai 3,35; poin 21
(Kesesuaian Ujian dengan materi yang diajarkan) dengan rata-rata
nilai 3,32. Dapat disimpulkan bahwa dosen-dosen di UIA menurut
penilaian mahasiswa di dalam pengajaran memiliki ilmu yang cukup
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dan mampu menguasai materi yang diajarkan dan sesuai dengan
SAP/RPS yang telah ditetapkan oleh UIA, serta menanamkan nilainilai moral dan keagamaan dengan baik kepada mahasiswa.
b)

Proses kontruksi
Proses konstruksi teori untuk menjawab penelitian yang
telah dilakukan oleh informan. Data yang didapat dari informan
dikumpulkan oleh peneliti untuk disimpulkan dan diberi nama
open coding. Open coding merupakan salah satu cara untuk
mensegmentasikan informasi yang didapat dari informan. Peneliti
dapat menentukan fokus tentang apa yang di dapat pada saat
wawancara dengan informan untuk bisa mensimpulkan hasil dari
wawancara. Axial coding adalah tahap yang dilakukan setelah open
coding. Tujuannya untuk mengklasifikasikan konsep-konsep yang
didapat pada saat open coding. Apabila jawaban dari informan
berbeda antara satu dengan yang lainnya maka peneliti membuat
konsep yang berbeda. Semua konsep dimasukan urut sesuai dengan
daftar pertanyaan yang ada. Urutan nara sumber kita tentukan
sebelumnya. Dapat diurutkan mulai dari tanggal terkecil, alfabert
nama. Langkah selanjutya melakukan selective coding adalah
menyimpulkan hasil dari jawaban informan yang didapat dari axial
coding disusun menjadi satu kalimat. Hal ini dilakukan apabila ada
kesamaan jawaban atau perbedaan jawaban.

3.

Karakteristik Responden.

Informan melakukan wawancara dengan 7 informan kunci terdiri
dari pimpinan Universitas yaitu: Wakil Rektor 2, Direktur SDM, Dekan,
Wakil Dekan dan 18 informan pendukung yang terdiri dari Kepala
Prodi, Sekretaris Prodi, dan dosen tetap. Wawancara dilakukan dengan
informan sekitar 1 sampai dengan 2 jam, dan total durasi wawancara
dengan 25 informan sekitar 60 jam. Ada 7 informan kunci yang terdiri
dari Wakil Rektor 2, Direktur SDM, Dekan, Wakil Dekan dan 18 informan
pendukung yang terdiri dari Kepala Prodi, Sekretaris Prodi dan dosen
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tetap. Untuk mempermudah analisis maka peneliti memberikan kode
pada informan kunci A1.A2.A3 dan seterusnya sampai A7, sedangkan
informan untuk informan pendukung diberikan kode B1, B2, B3 dan
seterusnya sampai B18.
Informan kunci terdiri dari : informan pertama (A1) berinisial HS
beliau menjabat sebagai wakil rektor II seorang pria yang berusia 60
tahun berpendidikan S.2 dengan pangkat Lektor Kepala yang bekerja
di UIA selama 18 tahun. Informan kedua (A2) berinisial AD beliau
menjabat sebagai Direktur SDM seorang pria yang berpendidikan S.3
dengan pangkat Lektor Kepala yang bergabung dengan UIA 8 tahun
yang lalu, beliau sebelumnya bekerja di perusahaan swasta. Informan ke
tiga (A3) berinisial MD beliau menjabat sebagai wakil dekan di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis yang membawahi 2 prodi yaitu Prodi Akuntansi
dan Prodi Manajemen, beliau seorang wanita yang berusia 40 tahun
berpendidikan S.3, yang bekerja di UIA selama 6 tahun dengan pangkat
Asisten Ahli dan dalam proses pengurusan kepangkatan menjadi
Lektor. Informan keempat (A4) berinisial DH beliau menjabat sebagai
wakil dekan di Fakultas Sains dan Tehnologi membawahi 5 prodi yaitu
Prodi Matematika, Prodi Biologi, Prodi Tehnik Mesin, Prodi Tehnik
Industri, Prodi Tehnik Informatika, seorang pria yang berusia 57 tahun
berpendidikan S.2 dengan pangkat Lektor yang bekerja di UIA selama
24 tahun. Informan kelima (A5) berinisial DM beliau menjabat sebagai
Dekan di Fakultas Hukum, yang membawahi 2 prodi yaitu Prodi Ilmu
Hukum S.1 dan Prodi Ilmu Hukum S.2, beliau seorang pria yang berusia
59 tahun berpendidikan S.2 dengan pangkat Lektor, yang bekerja di UIA
selama 22 tahun. Informan keenam (A6) berinisial MN beliau menjabat
sebagai wakil dekan di Fakultas Agama Islam membawahi 5 prodi yaitu
Prodi Komunikasi Pendidikan Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam,
Prodi Perbankan Syariah, Prodi Prodi Komunikasi Pendidikan Islam S2
dan Prodi Prodi Komunikasi Pendidikan Islam S.3 beliau seorang wanita
yang berusia 60 tahun berpendidikan S.2, yang bekerja di UIA selama
29 tahun. Informan keenam (A7) berinisial SF beliau menjabat sebagai
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dekan di Fakultas Ilmu Kesehatan yang membawahi 3 prodi yaitu Prodi
Ilmu Kesehatan, Prodi Profesi Ners dan Prodi Ilmu Keperawatan beliau
seorang wanita yang berusia 47 tahun berpendidikan S.2, yang bekerja
di UIA selama 22 tahun.
Informan pendukung (Bawahan dari informan pendukung).
Informan kedelapan (B1) berinisial HH, menjabat sebagai dosen
Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beliau seorang wanita
berusia 49 tahun berpendidikan S.2 dengan pangkat Lektor dan menjadi
bawahan informan 3 (A3), saat ini sedang melanjutkan S.3 di UPI
bekerja di UIA sebagai dosen selama 25 tahun, dimulai kariernya dari
TU karena ketekunannya kemudian diangkat menjadi dosen, kemudian
diangkat sebagai Sekretaris Prodi dan sekarang menjabat sebagai
Kepala Prodi pada Prodi Manajemen. Dan menjadi bawahan informan
3 (A3). Informan kesembilan (B2) berinisial EK, menjabat sebagai
Kepala Prodi Akuntansi seorang pria berusia 44 tahun berpendidikan
S.2 dengan pangkat Asisten Ahli saat ini menjadi bawahan informan 3
(A3), bekerja di UIA sebagai dosen selama 6 tahun. Dimulai kariernya
masuk tahun 2013 sebagai dosen tetap kemudian pernah menjabat
sebagai Sekretaris Prodi pada Prodi Manajemen dan Sekertaris Prodi
pada Prodi Akuntansi dan sekarang menjabat sebagai Kepala Prodi
pada Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dan menjadi
bawahan informan 3 (A3). Informan kesepuluh (B3) berinisial TF,
menjabat sebagai Kepala Prodi Bimbingan dan Konseling pada Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, beliau seorang wanita berusia 27 tahun
berpendidikan S.2 dengan pangkat Asisten Ahli bekerja di UIA sebagai
dosen selama 2 tahun. Dimulai kariernya masuk tahun 2017 sebagai
dosen tetap karena ketekunannya kemudian diangkat sebagai Kepala
Prodi pada Prodi Bimbingan dan Konseling. Informan kesebelas (B4)
berinisial DE, menjabat sebagai Kepala Prodi pada Prodi Tehnik Mesin
di Fakultas Sains dan Tehnologi, beliau seorang pria berusia 38 tahun
berpendidikan S.2 dengan pangkat Asisten Ahli bekerja di UIA sebagai
dosen selama 8 tahun dan menjadi bawahan informan A4 (DH). Dimulai
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kariernya masuk tahun 2011 sebagai dosen tetap karena keuletannya
kemudian diangkat sebagai Kepala Prodi pada Prodi Teknik Mesin.
Informan keduabelas (B5) berinisial FZ, menjabat sebagai Kepala Prodi
pada Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, beliau seorang wanita
berusia 52 tahun berpendidikan S.2 dengan pangkat Lektor bekerja
di UIA sebagai dosen selama 19 tahun, dan menjadi bawahan dari
informan A5 (DM). Dimulai kariernya masuk tahun 1990 sebagai dosen
tetap karena keuletannya kemudian diangkat sebagai Kepala Prodi pada
Prodi Ilmu Hukum. Informan ketigabelas (B6) berinisial MO, menjabat
sebagai Sekretari Prodi pada Prodi Pendidikan Agama pada Fakultas
Agama Islam, beliau seorang wanita berusia 33 tahun berpendidikan S.2
dengan pangkat Asisten Ahli bekerja di UIA sebagai dosen selama 8 tahun
dan menjadi bawahan informan A6 (MN). Informan keempatbelas (B7)
berinisial HK, menjabat sebagai Sekretaris Prodi pada Prodi Perbankan
Syariah di Fakultas Agama Islam, beliau seorang wanita berusia 43 tahun
berpendidikan S.2 dengan pangkat Lektor bekerja di UIA sebagai dosen
selama 8 tahun dan menjadi bawahan informan A6 (MN). Informan
kelimabelas (B8) berinisial AS, menjabat sebagai Sekretaris Prodi pada
Prodi Manajemen beliau seorang pria berusia 65 tahun berpendidikan
S.2 dengan pangkat Asisten Ahli saat ini menjadi bawahan informan 3
(A3), bekerja di UIA sebagai dosen selama 5 tahun. Dimulai kariernya
masuk tahun 2014 sebagai dosen tetap kemudian tahun 2018 diangkat
sebagai Sekretaris Prodi pada Prodi Manajemen. Sebelum menjadi dosen
AS bekerja aktif di Baziz, beliau sangat menerapkan aturan dan disiplin
yang tinggi kepada mahasiswa agar dipatuhi baik pada saat perkuliahan
ataupun pada saat ujian. Informan keenambelas (B9) berinisial EL,
menjabat sebagai pengendali mutu pada Fakultas Ekonomi & Bisnis,
beliau seorang wanita berusia 61 tahun berpendidikan S.2 dengan
pangkat Lektor saat ini menjadi bawahan informan 3 (A3), bekerja di
UIA sebagai dosen selama 36 tahun. Dimulai kariernya masuk tahun
1983 sebagai kepala bagian keuangan kemudian dipindahkan sebagai
dosen tetap pada Fakultas Ekonomi & Bisnis. Informan ketujuhbelas
(B10) berinisial AH, pada prodi Bimbingan Konsling pada Fakultas
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan beliau seorang pria berusia 29 tahun
berpendidikan S.2 dengan pangkat Asisten Ahli, bekerja di UIA sebagai
dosen tetap selama 2 tahun. Informan kedelapanbelas (B11) berinisial
SM, menjabat sebagai Kepala Prodi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
& Bisnis, beliau seorang wanita berusia 38 tahun berpendidikan S.2
dengan pangkat Asisten Ahli saat ini menjadi bawahan informan 3
(A3), bekerja di UIA sebagai dosen selama 6 tahun. Dimulai kariernya
masuk tahun 2013 sebagai dosen tetap karena keuletannya diangkat
sebagai Kepala Prodi pada Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi &
Bisnis. Informan kesembilanbelas (B12) berinisial MW, pada prodi
pada Fakultas Ekonomi & Bisnis, beliau seorang pria berusia 53 tahun
berpendidikan S.2, dengan pangkat Lektor saat ini sedang melanjutkan
kuliah S.3 di UNJ dan menjadi bawahan informan 3 (A3), bekerja di UIA
sebagai dosen selama 24 tahun. Dimulai kariernya masuk tahun 1995
sebagai dosen tetap karena keuletannya pernah menjabat sebagai Wakil
Dekan pada Fakultas Ekonomi & Bisnis. Informan keduapuluh (B13)
berinisial SR, pada prodi pada Fakultas Hukum, beliau seorang pria
berusia 55 tahun berpendidikan S.2, dengan pangkat Asisten Ahli dan
menjadi bawahan informan 5 (A5), bekerja di UIA sebagai dosen selama
30 tahun dan beliau dosen PNS yang diperbantukan di Universitas AsSyafi’iyah. Dimulai kariernya masuk tahun 1989 sebagai dosen tetap
pada Fakultas Hukum. Informan keduapuluhsatu (B14) berinisial IP,
pada prodi pada Fakultas Ilmu Keperawatan, beliau seorang wanita
berusia 45 tahun berpendidikan S.2, dengan pangkat Asisten Ahli dan
menjadi bawahan informan 7 (A7), bekerja di UIA sebagai dosen selama
15 tahun. Dimulai kariernya masuk tahun 2004 sebagai dosen tetap
karena keuletannya kemudian diangkat sebagai Kepala Prodi pada Prodi
Ilmu Keperawatan pada Akademi Fakultas Ilmu Kesehatan. Informan
kedua puluhdua (B15) berinisial KE, pada prodi pada Fakultas Ilmu
Keperawatan, beliau seorang wanita berusia 49 tahun berpendidikan
S.2, dengan pangkat Asisten Ahli dan menjadi bawahan informan 7 (A7),
bekerja di UIA sebagai dosen selama 13 tahun. Dimulai kariernya masuk
tahun 2006 sebagai dosen tetap karena keuletannya kemudian diangkat
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sebagai Sekretaris Prodi pada Prodi Ilmu Keperawatan pada Akademi
Fakultas Ilmu Kesehatan.. Informan kedua puluhtiga (B16) berinisial
MF, menjabat sebagai dosen pada prodi Bimbingan dan Konseling pada
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, beliau seorang wanita berusia
27 tahun berpendidikan S.2 dengan pangkat Asisten Ahli bekerja di
UIA sebagai dosen selama 4 tahun. Informan keduapuluhempat (B17)
berinisial FH, menjabat sebagai Kepala Prodi Tehnik Informatika pada
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, beliau seorang wanita berusia
29 tahun berpendidikan S.2 dengan pangkat Asisten Ahli bekerja di UIA
sebagai dosen selama 4 tahun. Dimulai kariernya masuk tahun 2015
sebagai dosen tetap karena ketekunannya kemudian diangkat sebagai
Kepala Prodi pada Prodi Tehnik Informatika, dan menjadi bawahan
dari informan 4 (A4). Informan kedua puluh lima (B18) berinisial RA,
menjabat sebagai dosen pada prodi Manajemen Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, beliau seorang wanita berusia 48 tahun berpendidikan S.2
dengan pangkat Asisten Ahli bekerja di UIA sebagai dosen selama 4
tahun. Dimulai kariernya sebagai Kepala Bagian Keuangan UIA masuk
tahun 2001 kemudian melanjutkan kuliah S.2 di UIA juga lulus tahun
2014 karena ketekunannya kemudian diangkat sebagai dosen tetap dan
menjadi bawahan informan 3 (A3).

B. Pembahasan
Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan informan
dan analisis dokumen penelitian dapat dikembangkan menjadi 3
subfokus,yaitu : a). Perencanaan b). Pengembangan dan c) Pengawasan.
Langkah penting sebelum analisis dilakukan adalah membuat kodekode. Pengkodean dimaksud untuk mengorganisasikan data secara
lengkap dan detail sehingga mendapatkan gambaran tentang masalah/
topik yang sedang diteliti. Kode-kode digunakan dengan penjelasan
sebagai berikut:
1)

Abjad pada digit pertama dan kedua menunjukkan subfokus, yaitu
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2)

3)

“PR” kode untuk Perencanaan, “OR” kode untuk pengembangan
dan “PC” kode untuk pengawasan.
Angka digit ketiga menunjukkan aspek yang diteliti untuk subfokus,
data dapat dilihat di lampiran….. Contoh: PR1 artinya aspek pertama
dari subfokus Perencanaan yaitu: Visi, misi, tujuan, tantangan dan
strategi. LD1 artinya aspek pertama dari subfokus pengembangan
yaitu: standart rekrutmen, dan seterusnya.
Kombinasi huruf dan angka pada bagian ahkir menunjukkan kode
informan yang memberikan makna, dengan contoh sebagai berikut:
PR1.A1 makna pertama yang terungkap pada aspek visi, misi pada
subfokus perencanaan yang diungkapkan dari informan 1 (A1)
sebagai informan kunci. Huruf “A” menunjukkan informan kunci,
sedangkan huruf “B” menunjukkan sebagai informan pendukung/
trigulasi. Apabila ada tambahan angka di belakang di belakang
trigulasi menunjukkan urutan temuan pada makna, contoh sebagai
berikut: PR1.1-B1-2 artinya temuan ke dua dari informan 8 (B1)
sebagai informan pendukung/ trigulasi merupakan makna pertama
pada aspek pertama subfokus perencanaan (PR1.1).

Berdasarkan pengkodean dan pengelompokan dari hasil wawancara
yang ditemukan berbagai jawaban dari informan maka dapat dianalisa
dari berbagai sub fokus sebagai berikut:
1.

Perencanaan SDM.

Visi, misi, dan perencanaan strategis memiliki hubungan yang
sangat erat dan saling berkaitan. Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi, sedangkan perencanaan strategis merupakan proses
memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi
dan perkiraan jumlah sumber daya manusia yang akan dialokasikan
ke setiap program jangka panjang antara 1 sampai dengan 5 tahun
kedepan.Visi merupakan pernyataan tentang gambaran keadaan dan
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karakteristik yang ingin dicapai Universitas dimasa yang akan datang.
Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh
Universitas untuk mewujudkan visi, dan hubungannya dengan rencana
strategis adalah memberikan arah yang akan membawa lembaga
dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi. Berdasarkan
wawancara dengan informan dalam mewujudkan misi dan visi
Universitas banyak sekali tantangan baik dari dalam maupun dari luar,
selain itu perlu diperlukan support dari para pimpinan, disamping
itu diperlukan juga SDM khusus yang bertanggung jawab dan ahli di
dalam bidangnya seperti, yang disampaikan oleh informan 1 sebagai
Wakil Rektor 2 (Kode wawancara PR1.1-A1). Selain diperlukan SDM
yang mumpuni diperlukan juga financial yang cukup untuk mendukung
tercapainya visi dan misi Universitas seperti juga yang disampaikan oleh
informan 9 sebagai dosen (Kode wawancara PR1.1-B2). Berdasarkan
hasil wawancara dengan informan 16 sebagai dosen mengungkapkan
bahwa dukungan dari pimpinan masih belum maksimal, sehingga
diperlukan peran dari semua pihak yang terkait supaya ikut mendukung
tercapainya visi dan misi Universitas (Kode wawancara PR1.1- B9).
Setiap mencapai suatu tujuan pasti ada tantangan baik dari dalam
maupun dari luar dan bagaimana cara mengatasinya. Agar semua sivitas
akademik tahu mengenai visi dan misi Universitas, maka diperlukan
adanya sosialisasi dengan semua karyawan agar mereka memahami
dan ikut mendukung, seperti yang diperoleh dari makna wawancara
kode (PR1.2). Hal tersebut dapat diungkapkan oleh informan 19 sebagai
dosen mengatakan bahwa, ada beberapa sivitas akademik yang belum
faham mengenai visi dan misi Universitas kalau pun ada hanya beberapa
saja sehingga diperlukan sosialisasi dan dukungan dari semua pihak
(Kode wawancara PR1.2-B12). Demikian juga yang diungkapkan oleh
informan 3 sebagai Wakil Dekan, mengungkapkan bahwa dengan adanya
sosialisasi diharapkan semua karyawan benar-benar memahami dan
mendukung tercapainya visi dan misi UIA (Kode wawancara PR1.2-A3).
Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Universitas diperlukan juga
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peran dari penggunaan tehnologi secara maksimal. UIA sudah mulai
menggunakan tehnologi terutama yang berkaitan dengan pengajaran,
penilaian, bimbingan dengan menggunakan system SMART Kampus,
tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal, hal tersebut terungkap
berdasarkan hasil wawancara dengan informan 11 sebagai Kepala Prodi
(Kode wawancara PR1.2-B4).
Agar visi dan misi Universitas tercapai perlu dibuat penyusunan
strategi perencanaan di awal tahun sebelum pelaksanaan, makna
penelitian ini peneliti memberi kode “PR1.3”. Hal tersebut terungakap
berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 sebagai Wakil Dekan
mengungkapkan bahwa, UIA membuat visi dan misi untuk 5 tahun
kedepan, agar tercapai yang menjadi tujuan UIA perlu disusun langkahlangkah di awal sebelum pelaksanaan, mengenai langkah apa yang harus
dijalankan secara bertahap, bagaimana cara mengatasinya apabila ada
kendala dalam pelaksanaannya (Kode wawancara (PR1.3-A4). Sama
seperti yang diungkapkan oleh informan 13 sebagai Sekretaris Prodi,
mengungkapkan bahwa dalam mengatasi hambatan perlu dibuatkan
strategi secara bertahap (Kode wawancara PR1.3-B6). Dalam mengatasi
masalah peran pimpinan sangat diperlukan dalam pengambilan
keputusan terutama bila kendala itu berasal dari dalam Universitas
sendiri, sesuai yang diungkapkan oleh informan 18 sebagai Kepala Prodi
(Kode wawancara PR1.3-B11).
Dalam membuat dan pelaksanaan visi dan misi Universitas selain
adanya sosialisasi diperlukan juga penggunaan tehnologi agar dapat
lebih efisien dan efektif, makna tersebut peneliti memberi kode “PR1.4”.
Seperti diungkapkan oleh informan 6 sebagai Sekretaris Prodi bahwa
diperlukan adanya sinergi antara dosen dan manajemen dan ditutut
kerja keras dan memanfaatkan system yang ada di UIA secara maksimal
sesuai dengan slogan UIA yaitu “Good To Greate”, karena pemahaman
mengenai system yang ada masih kurang, selain itu perlu adanya
restruktur lembaga. (Kode wawancara PR1.4-A6). Apabila kita tidak
menggunakan tehnologi maka akan kalah bersaing dengan kampus88
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kampus baru yang bermunculan di sekitar UIA karena mereka rata-rata
dalam hal pelayanan dan pengajaran sudah menggunakan tehnologi
seperti yang diungkapkan oleh informan 15 sebagai Sekreteris Prodi
(Kode wawancara PR1.4-B8).
Peran pimpinan sangat diperlukan dalam hal melakukan
pengawasan dan memonitor pelaksanaan visi dan misi, karena seorang
pemimpin harus membuat kebijakan-kebjakan yang harus diambil
dengan bijaksana. Makna ini peneliti memberi kode “PR1.5”. Hal
tersebut disampaikan oleh informan 8 sebagai Kepala Prodi, bahwa
masih ada beberapa dosen yang kurang mendukung disebabkan
kurangnya pendekatan pimpinan kepada dosen. Kebijakan pimpinan
dalam MANAJEMEN SDM belum sejalan dengan dosen (Kode wawancara
PR1.5.B1). Sama seperti yang diungkapkan oleh informan 14 sebagai
Sekretaris Prodi bahwa dalam pelaksanaannya kurang adanya
monitoring dari pimpinan terkait, disamping itu dalam hal pembelajaran
dan penilaian belum konsisten (Kode wawancara PR1.5-B7).
Perencanaan SDM merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan
oleh setiap organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan organsasi.
Untuk mendapatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan,
maka diperlukan manajemen dalam menentukan kebutuhan dosen
dalam jangka waktu tertentu. Perlu ditinjau kembali mengenai jumlah
dosen setiap prodi, pendidikannya apakah sudah memenuhi ketentuan
dari Dikti dan kopetensi dosen tersebut apakah sudah sesuai dengan
mata kuliah yang diampu, aspek penelitian tersebut diberi kode “ PR2 ”.
Dari hasil wawancara dengan para informan diperoleh maknamakna yang berhubungan dengan peta potensi dosen, peneliti memberi
makna tersebut dengan kode “ PR2.1”. Sesuai hasil wawancara dengan
informan 1 sebagai wakil rektor dan informan 13 sebagai Sekretaris
Prodi keduanya memberikan makna yang sama. Bahwa Universitas
sudah membuat peta perencanaan kebutuhan dosen yang mekanismenya
diatur oleh UIA dan di jalankan oleh HRD (Kode wawancara: PR2.1-A1,
PR2.1-B6)
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Perencanaan pengrekrutan dosen di cek dalam hal kopetensi,
ketrampilan, pengetahuan dan kepribadian sesuai dengan ketentuan
peraturan di UIA. Dalam hal sosialisasi mengenai standart dan aturan
untuk rekrutmen ke masing-masing fakultas masih kurang, makna
yang diperoleh dari informan 10 sebagai dosen, informan 5,12 sebagai
Kepala Prodi, informan 13 sebagai Sekretaris Prodi (Kode wawancara:
PR2.1-B3, PR2.1-B5, PR2.1-A5, PR2.1-B6). Dalam merekrut dosen baru
untuk diangkat sebagai dosen tetap, calon dapat direkrut baik dari
dalam maupun dari luar Universitas. Untuk yang dari dalam biasanya
diambil dari dosen tidak tetap yang pernah mengajar di UIA, karena
akan lebih mudah mengetahui potensi dosen tersebut. Dengan syarat
calon tersebut memenuhi kreteria persyaratan yang berlaku di UIA,
sesuai hasil wawancara dengan informan 6 sebagai Wakil Dekan (Kode
wawancara PR2.1-A6).
Selain itu ada yang berpendapat bahwa rekrutmen dilakukan secara
isidentil apabila diperlukan baru melakukan rekrutmen tetapi mengenai
pengecekan dalam hal pendidikan, kopentensi, tetap sama sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di UIA, dalam penelitian ini peneliti memberi
makna dengan kode “PR2.2”. Berdasarkan hasil wawancara yang
diperoleh dari informan 8 sebagai Kaprodi, informan 9,16 sebagai dosen,
informan 3 sebagai Dekan. Mengemukan bahwa tidak ada perencanaan
dalam melakukan rekrutmen dosen baru, dilakukan secara isidentil saja
apabila dibutuhkan, hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
dosen sesuai dengan standart ketentuan dari Dikti (Kode wawancara:
PR2.2-B1, PR2.2-B2, PR2.2-B9, PR2.2-A3).
Setiap dosen tetap yang mengajar diwajibkan memiliki NIDN.
Untuk pengangkatan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (“PTS”)
pengaturannya merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap
Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap
Pada Perguruan Tinggi Swasta. Sementara, jika seorang dosen tetap PTS
akan melakukan registrasi tenaga pendidik untuk memperoleh nomor
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registrasi, maka ketentuan persyaratannya merujuk pada Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 2 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik
Pada Perguruan Tinggi. Salah satu syarat untuk memperoleh no registrasi
bagi dosen tetap PTS adalah Surat Pengangkatan sebagai dosen yang
ditanda tangani oleh pimpinan PT atau Ketua Yayasan (pajabat yang
diberikan wewenang).
Dalam melakukan perencanaan rekrutmem dosen baru ketentuan
dan persyaratan mengikuti ketentuan yang berlaku di UIA. Setiap dosen
yang mengajar di wajibkan mempunyai salah satu yaitu: NIDN, NIDK
atau NUP, persyaratan tersebut dilakukan untuk mengikuti ketentuan
dari Dikti, peneliti memberi makna penelitian ini dengan kode “PR2.3”.
Dalam melakukan rekrutmen dosen baru, diusahakan calon dosen
memiliki pendidikan yang linier karena akan berpengaruh tehadap
kenaikan jenjang karier dosen tersebut, sesuai wawancara dengan
informan 4 sebagai wakil Dekan (Kode wawancara PR2.3-A4). Selain
perencanaan penambahan dosen baru UIA juga melakukan perencanaan
kenaikan kepangkatan misalnya dengan mendaftarkan ke Dikti untuk
dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti tes
Serdos (Sertifikasi Dosen). UIA juga mendorong dan mensupport dosen
untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, makna yang diperoleh
dari wawancara dengan informan 14 sebagai Sekretaris Prodi (Kode
wawancara PR2.3-B7). Hasil wawancara dengan informan 15 sebagai
Sekretaris Prodi bahwa dosen yang mengajar, terutama dosen tidak
tetap diwajibkan dosen tersebut memiliki salah satu antara lain: NIDN,
NIDK, NUP (Kode wawancara PR2.3-B8).
Sosialisasi dalam merencanakan penambahan dosen perlu
dilakukan ke masing-masing Fakultas agar pelaksanaanya lebih efektif
dan efisien baik dalam hal waktu maupun biaya, peneliti memberikan
makna dengan kode “PR2.4”. Hal tersebut terungkap dari hasil
wawancara dengan informan 18 sebagai Kepala Prodi. Yang mengatakan
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bahwa dalam pengrekrutan dosen masih belum transparan dan masih
kurang sosialisasi ke masing-masing Fakultas yang berhubungan dengan
persyaratan-persyaratan untuk mengajukan sebagai dosen tetap,
(Kode wawancara PR2.4.-B12). Berdasarkan hasil wawancara dengan
informan 18 sebagai dosen mengungkapkan, untuk memperlancar dan
mempermudah mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dosen,
maka diperlukan penggunaan system yang ada dengan maksimal
agar pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif (Kode wawancara
PR2.4.B11).
Proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap
kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut
dapat menentukan langkah apa yang harus diambil guna mencapai
tujuannya. Untuk mengatasi kekurangan dosen banyak hal yang perlu
dilakukan antara lain dengan cara menganalisa SDM. Aspek penelitian
tersebut diberi kode “ PR3”.
Untuk memenuhi kekurangan dosen maka diperlukan analisis
antara lain mengenai persyaratan untuk calon dosen tetap yang akan
direkrut, informasi-informasi yang berkaitan dengan perekrutan di
peroleh hasilnya dari masing-maisng prodi atau Fakultas misalnya:
tentang kopetensi dosen, pendidikan, kebutuhan jumlah dosen dll,
peneliti memberi makna penelitian ini dengan kode “PR3.1”. Dari hasil
wawancara dengan informan 1 sebagai Wakil Rektor, informan 15
sebagai Sekretaris Prodi dan informan 11 sebagai Kaprodi, mengatakan
bahwa informasi tentang data kebutuhan dosen akan lebih akurat
apabila ditanyakan langsung ke masing-masing prodi sesuai dengan
yang dibutuhkannya (Kode wawancara: PR3.1-A1, PR3.1-B4, PR3.1-B8).
Untuk memenuhi kekurangan dosen dengan cara mengrekrut
dosen baru untuk dijalankan sebagai dosen tetap supaya dapat
memenuhi ketentuan dari Dikti, makna tersebut peneliti memberi
kode “PR3.2”. Dalam merekrut dosen baru untuk dijadikan dosen tetap
harus memenuhi persyaratan antara lain: memiliki keahlian yang sesuai
dengan bidang ilmu yang diampunya, pendidikan sesuai dengan standar
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Dikti, untuk dosen yang pendidikannya masih S2, pimpinan mendorong
dosen tersebut untuk melanjutkan kuliah ke jenjang S3, hal tersebut
terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 sebagai
wakil Rektor, informan 12 sebagai Kaprodi dan informan 20 sebagai
dosen (Kode wawancara: PR3.2-A3,PR3.2-B5, PR3.2-A13). Menurut
hasil wawancara dengan informan 8 sebagai Kaprodi, untuk memenuhi
ketentuan aturan dari Dikti maka dapat dilakukan dengan melakukan
rekrutmen secara isidentil sesuai dengan kebutuhan (Kode wawancara
PR3.2-B1). Hal yang sama disampaikan oleh informan 13 dan 14
sebabai Sekprodi, bahwa menurut aturan dari Dikti dimasing-masing
prodi minimal memiliki 6 orang dosen tetap dianggap sudah memenuhi
persyaratan, apabila kurang maka harus menambah dosen baru dengan
ketentuan mengikuti aturan yang berlaku di UIA (Kode wawancara:
PR3.2-B6, PR3.2-B7).
Untuk memenuhi kekurangan dosen dengan cara mengrekrut
dosen baru dan mengumumkan lewat media atau teman sejawat, untuk
persyaratan mengikuti peraturan yang ditetapkan di UIA, makna tersebut
peneliti memberi kode “PR3.3”. Hal tersebut terungkap berdasarkan
hasil wawancara dengan informan 4, 5 sebagai Dekan, informan 17
sebagai dosen. UIA dalam memenuhi kekurangan dosen dengan cara
merekrut dan mengumumkan tentang lowongan dosen melalui media
atau teman sejawat selain itu disyaratkan dalam seleksi dipilih yang
pendidikannya linier dan sesuai dengan mata kuliah yang diampu (Kode
wawancara: PR3.3-A4, PR3.3-B10, PR3.3-A6).
Untuk memenuhi kekurangan dosen dengan cara mengrekrut
dosen baru yang diambil dari dosen tidak tetap yang pernah mengajar
di UIA karena sudah tahu kualitas dosen tersebut, peneliti memberi
makna dengan kode “PR3.4”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil
wawancara dengan informan 9 sebagai Kepala Prodi, yang mengatakan
bahwa untuk memenuhi kekurangan dosen dengan cara merekrut dosen
tidak tetap yang pernah mengajar di UIA, hal tersebut dapat dilihat dari
hasil penilainnya dalam pengajaran dosen tersebut dinyatakan bagus
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dan memenuhi keteria sesuai dengan ketentuan UIA (Kode wawancara
PR3.4-B2). Menurut pendapat informan 10 sebagai Kepala Prodi, bahwa
dalam memenuhi kekurangan dosen selain merekrut dosen baru,
menunggu dosen yang keluar atau pensiun (Kode wawancara PR3.4-B3).
Dalam perencanaan SDM ada faktor pendukung baik dari internal
maupun eksternal organisasi, dukungan internal antara lain: perencanaan
biaya, kebijakan, pengembangan dan lain-lain. Aspek penelitian tersebut
diberi kode “PR4”. Dalam perencanaan SDM diperlukan adanya dukungan
biaya yang cukup, peneliti memberi makna dengan kode “PR4.1”. Hal
tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1
sebagai Wakil Rektor, dalam melaksanakan visi dan misi Universitas
diperlukan dukungan dari dalam antara lain berupa anggaran biaya yang
cukup, karena segala sesuatu pekerjaan diperlukan biaya tanpa adanya
dukungan biaya mustahil rencana tersebut dapat tercapai, hal tersebut
harus dibuatkan penganggaran biaya diawal sebelum pelaksanaan suatu
pekerjaan supaya tujuan tercapai (Kode wawancara PR4.1-A1).
Faktor pendukung terlaksananya visi dan misi dapat berasal baik
dari dalam maupun dari luar Universitas. Dalam melaksanakan suatu
tugas perlu adanya SOP atau kebijakan dari Universitas yang mengatur
hal tersebut, suatu pekerjaan akan berhasil apabila diberikan adanya
reward bagi dosen yang ikut mendukung tercapainya visi dan misi
Universitas disamping itu perlu juga adanya punishman bagi dosen yang
melanggar aturan yang telah ditetapkan Universitas yang telah diatur
di dalam SOP, peneliti memberi makna dengan kode “PR4.2”. Menurut
pendapat informan 3, 5 sebagai Wakil Dekan, disamping adanya biaya
dalam pelaksanaan visi dan misi diperlukan juga adanya kebijakan/SOP
sebagai acuan dalam pelaksanaannya, karena dengan SOP dan aturanaturan yang jelas maka mudah bagi dosen untuk menjalankannya (Kode
wawancara PR4.2-A3 dan PR4.2-A5). Berdasarkan hasil wawancara
dengan informan 6 sebagai Wakil Dekan mengungkapkan bahwa
dengan adanya pemberian reward, maka dosen akan termotivasi untuk
melaksanakan tugas dan kewajibannya, bentuk pemberian reward
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dapat berupa sertifikat ataupun uang. Selain itu ada pengembangan
karier yang jelas antara dosen yang berprestasi ataupun yang tidak
berprestasi, (Kode wawancara PR4.2-A5 ).
Karena Universitas Islam As-Syafi’iyah adalah Universitas yang
lebih menonjolkan tentang ciri ke Islamannya, sesuai dengan visinya
yaitu mewujudkan institusi pendidikan yang unggul ditingkat nasional
maupun Internasional menjadi pusat pengembangan dan pengamalan
agama, ilmu pengetahuan dan tehnologi serta sumber daya insani di
tahun 2030. Misinya adalah melaksanakan proses pendidikan yang
berbasis pada pengintegrasian ilmu dan agama, peneliti memberi makna
dengan kode “PR4.3”. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara
dengan informan 6 sebagai Wakil Dekan, yang mendukung tercapainya
visi dan misi berasal dari dalam Universitas yaitu niat ihklas dosen
tersebut untuk beribadah kepada Alloh dengan menyumbangkan ilmu
dan tenaganya kepada UIA. (Kode wawancara PR4.3-A6).
Faktor pendukung lain dari tercapainya visi dan misi UIA, dapat
berasal dari dalam maupun dari luar, peneliti memberi makna dengan
kode “PR4.4”. Seperti yang terungkap berdasarkan hasil wawancara
dengan informan 8,10 sebagai Kepala Prodi, informan 4 sebagai
Wakil Dekan, informan 7 sebagai Sekretaris Prodi, informan 9,16
sebagai dosen, masing-masing mengungkapkan hal yang sama bahwa
dalam mencapai tujuan visi dan misi UIA terdapat faktor pendukung
baik berasal dari dalam maupun dari luar UIA disamping itu adanya
kesepakatan bersama antara dosen dan segenap pimpinan Universitas
untuk bersama-sama ikut mendukung tercapainya visi dan misi UIA
(Kode wawancara: PR4.4-B1, PR4.4-A4. PR4.4-B7, PR4.4-B9, PR4.4-B3,
PR4.4-B2).
Dalam perencanaan SDM ada faktor penghambat baik dari internal
maupun dari eksternal organisasi, penghambat internal antara lain:
sosialisasi masih kurang, pembuatan penganggaran biaya belum
konsisten, penggunaan IT belum maksimal, control belum maksimal,
peningkatan kesejahteraan dosen masih kurang dan lain-lain. Aspek
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penelitian tersebut diberi kode “PR5”. Dalam pelaksanakan visi dan misi
untuk hal sosialisasi dari pihak manajemen ke Fakultas masih kurang,
peneliti memberi makna dengan kode “PR5.1”. Hal tersebut terungkap
berdasarkan hasil wawancara dengan infroman 1 sebagai Wakil Rektor,
informan 8, 10,13 sebagai Kepala Prodi, informan 19 sebagai dosen,
bahwa faktor penghambat dari dalam yaitu kurangnya sosialisasi dari
pihak manajemen ke masing-masing prodi, terkadang dosen sendiri
kurang faham tentang visi misi Universitas adapun cara untuk mengatasi
dengan lebih ditingkatkan dalam hal komunikasi dan mensosialisasikan
kembali dari pihak manajemen ke seluruh unit kerja yang ada di UIA
atau dapat juga dengan mengadakan seminar-semniar yang berkaitan
dengan pencapaian visi dan misi Universitas (Kode wawacara:PR5.1A1,PR5.1-B3, PR5.1-B1, PR5.1-B12, PR5.1-B6).
Untuk melaksanakan visi dan misi diperlukan anggaran biaya
yang cukup dan dibuatkan penganggaran biaya diawal tahun, tetapi
pelaksanaan di UIA masih belum konsisten dalam pembuatan anggaran
biayanya, peneliti memberi makna dengan kode “PR5.2”. Hal tersebut
terungkap dari hasil wawancara dengan informan 16 sebagai dosen,
informan 3 sebagai Wakil Dekan, informan 4 sebagai Wakil Dekan,
informan 5 sebagai Dekan dan informan 15 sebagai Sekretaris Prodi,
mengungkapkan hal yang sama bahwa dalam pembuatan penganggaran
masih terlalu kecil, solusinya dibuatkan penganggaran disesuaikan
dengan kebutuhan, selain itu dana dapat diperoleh dengan mengadakan
kegiatan yang dapat menghasilkan uang untuk menambah biaya
pelatihan (Kode wawancara: PR5.2-B9, PR5.2-A3,.PR5.2-A4, PR5.2-A5,.
PR5.2-B8).
Faktor penghambat dalam pembuatan perencanaan karena
masih belum efektif dalam penggunaan tehnologi masih sebagian
menggunakan manual, peneliti memberi makna dengan kode “PR3”. Hal
tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6
sebagai Wakil Dekan, yang menyampaikan bahwa di dalam pembuatan
perencanaan masih sebagian menggunakan manual, penggunaan
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tehnologi (IT) belum efektif, solusinya perlu ditingkatkan lagi dalam
penggunaan IT untuk perencanaan, dalam pelaksanaannya disesuaikan
dengan peraturan yang berlaku di UIA (Kode wawancara PR5.3-A6).
Sedangkan menurut informan 11 sebagai Kepala Prodi mengungkapkan
bahwa masih belum efektif dalam penggunaan system IT dalam
perencanaan, solusinya mengefektifkan dalam penggunakan system
yang ada agar segala pekerjaan mudah diselesaikan tepat waktu
sehingga dapat efesien dan efektif dalam hal pengeluaran biaya maupun
penggunaan waktunya (Kode wawancara PR5.3-B4).
Segala sesuatu tugas perlu adanya control dari pimpinan
mengenai pelaksananya, apabila tidak ada control susah untuk menilai
keberhasilannya. Di dalam pelaksanaannya perlu dibuatkan SOP yang
jelas. Dalam pelaksanaan visi dan misi masih ada hambatan karena
masih kurang kontrol dari pihak manajemen terkait, peneliti memberi
makna dengan kode “PR5.4”. Hal tersebut terungkap berdasarkan
hasil wawancara dengan informan 12 sebagai Kepala Prodi, yang
mengungkapkan bahwa yang menjadi penghambat perencanaan
karena pengelolaan yang belum efektif, solusinya diperlukan adanya
control dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan perencanaan
(Kode wawancara PR5.4-B5). Berdasarkan hasil wawancara dengan
informan 17 mengatakan bahwa antara dosen dengan pimpinan kurang
bersinergi, cara mengatasi dalam mewujudkan perencanaan adalah
adanya komunikasi antara dosen dengan pimpinan dan dibuatkan SOP
yang jelas yang mengatur hal tersebut (Kode wawancara PR5.4-B10).
Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam perencanaan yaitu
kesejahteraan dosen yang masih kurang, maka solusinya perlu dilakukan
perubahan peningkatan dalam hal kesejahteraan dosen, peneliti
memberi makna tersebut dengan kode “PR5.6”. Perihal yang sama seperti
yang diungkapkan oleh informan 14 sebagai Sekretaris Prodi, informan
18 sebagai Kepala Prodi, informan 9, 20 sebagai dosen, mengungkapkan
hal yang sama bahwa yang menjadi penghambat perencanaan berasal
dari dalam UIA karena kesejahteraan dosen yang masih kurang sehingga
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menyebabkan kurang semangat, adapun solusinya adanya keseriusan
dari pihak manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan dosen (Kode
wawancara PR5.6-B7, PR5.6-B11, PR5.6-B13, PR5.6-B2).
Perencanaan SDM adalah menaksir kebutuhan bertahap orangorang di masa mendatang baik jumlah dan tingkat keahlian serta
kecakapan, meneruskan dan menerapkan rencana untuk memenuhi
kebutuhan tersebut melalui rekrutmen, pelatihan, pengembangan atau
pengurangan biaya dengan mengambil langkah untuk meningkatkan
produktiftas dan tingkat kepemilikan serta untuk memperkenalkan
kefleksibelitasan dalam mempekerjakan orang-orang.(Goal, 2014).
Tujuan perencanaan SDM berusaha memprediksi permintaan masa
depan organisasi terhadap orang-orang dan pekerjaan.(Goal, 2014),
h.86. Perencanaan SDM bagi organisasi melalui penempatan karyawan
dalam pekerjaan yang tepat dalam waktu yag tepat akan mengefektifkan
untuk menjawab secara proaktif segala tanggung jawab sosial dan
tantangan yang dihadapi dalam persaingan global.
a)

Misi:
Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai
organisasi bagi pihak yang berkepentingan di masa datang. Pernyataan
misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang
ditawarkan. Pernyataan misi antara lain:
1). Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai
oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang
bersangkutan.
2). Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk
mencapainya.
3). Mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan
bidang utama yang digeluti organisasi(Ahmad & Amnah, 2016).
b)

Visi:
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan
sebuah visi menurut Bryson (2001) antara lain: 1). Visi harus
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dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi. 2). Visi harus
di sebarkan di kalangan anggota organisasi (stakeholder). 3). Visi
harus di gunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan
organisasi yang penting.(Ahmad & Amnah, 2016)
c)

Peta kebutuhan dosen.
Kendala rekrutmen dosen tetap tidak mudah dan tidak bisa
diselesaikan dalam waktu singkat. Oleh karena itu penentuan
jumlah kebutuhan dosen tetap harus dilakukan jauh sebelum
tahun berjalan. Dengan demikian maka perguruan tinggi harus
dapat meramalkan jumlah mahasiswa di masa yang akan datang
setidaknya untuk dua tahun ke depan (Hamidi, 2018).

d)

Analisis Kebutuhan dosen.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016, dosen dan mahasiswa
di sebuah program studi harus memiliki rasio yang ideal. Rasio
dosen terhadap mahasiswa pada program studi, yaitu: 1). 1 (satu):
45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu
humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan
(bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik,
media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan
permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
2). 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu
formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan
perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan
transportasi(Persyaratan, Kualifikasi dan Komposisi Nidn dan Nidk,
Tata Cara dan Proses Regristrasi, Serta Nomor Regristrasi Pendidik
Di Perguruan Tinggi, 2016).

e)

Hambatan perencanaan dosen.
Kendala-kendala perencanaan dosen, antara lain: 1). Standar
kemampuan dosen standar kemampuan SDM yang pasti belum
ada, akibatnya informasi kemampuan dosen hanya berdasarkan
ramalan (prediksi) saja yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi
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kendala yang serius dalam perencanaan SDM untuk menghitung
potensi SDM secara pasti. 2). Dosen sebagai mahluk hidup dosen
sebagai mahluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti
mesin. Hal ini menjadi kendala perencanaan SDM, karena itu sulit
memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Misalnya, ia
mampu tapi kurang mau melepaskan kemampuannya. 3). Situasi
dosen, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung
kebutuhan dosen. Hal ini menjadi kendala proses perencanaan SDM
yang baik dan benar. 4). Kebijaksanaan Perburuhan Pemerintah/
Peraturan Pemerintah Kebijaksanaan perburuhan pemerintah,
seperti kompensasi, jenis kelamin, WNA, dan kendala lain dalam
SDM untuk membuat rencana yang baik dan tepat (Ritawati, 2016).
1)

Analisis Sub fokus: Perencanaan
Empat aspek yang dibangun untuk subfokus perencanaan, yang
terdiri dari: Visi dan misi, peta rencana SDM dosen, analisis kebutuhan
dosen, dukungan dan hambatan rekrutmen menghasilkan makna (axial
coding) berdasarkan data primer yang diperoleh peneliti. Setiap makna
tersebut saling dibandingkan (constant comparison) untuk menemukan
suatu fakta (selective coding) yang digunakan untuk membangun teori
agar dapat menjawab proposisi penelitian.
Penelitian ini menemukan fakta bahwa visi dan misi dalam
perencanaan dosen di UIA, ada beberapa yang masih kurang berdasarkan
analisa peneliti dari hasil wawancara dengan informan, sebagai berikut:
a)
b)

Kurangnya support, pengawasan dan sosialisasi tentang penerapan
dan tujuan visi dam misi di Universitas.
Belum mamaksimalkan penggunaan system tehnologi yang
ada misalnya: penggunaan system SMART Kampus yang belum
maksimal di dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa peta rencana SDM dalam
perencanaan dosen di UIA, berdasarkan analisa peneliti dari hasil
wawancara dengan informan, sebagai berikut:
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a)

b)
c)

Langkah awal di dalam rekrutmen dilakukan pengecekan antara
lain: Perlu dilakukan sosialisasi kembali ke semua fakultas
mengenai kebutuhan dosen dimasing-masing prodi.
Dilakukan pengecekan mengenai pengetahuan, pendidikan dan
kepribadian dosen yang akan direkrut.
Aturan rekrutmen SDM dosen sudah mengikuti ketentuan dari
Dikti.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa analisis kebutuhan SDM
dalam perencanaan dosen di UIA, berdasarkan analisa peneliti dari hasil
wawancara dengan informan, sebagai berikut:
a)

b)
c)

HRD mencari data mengenai kebutuhan dosen dan mengkonfirmasi
ke masing-masing Prodi/ Fakultas.
Merekut dosen baru baik dari dalam maupun dari luar universitas
untuk dijadikan dosen tetap.
Memberi kesempatan dosen untuk melanjutkan ke jenjang
pendidikan yang lebih tinggi misalnya: melanjutkan kuliah S.3, dan
dosen tersebut diberikan keringan dalam hal kegiatan mengajar
dan dibebaskan dari jabatan sebagai structural selama dalam
proses belajar.

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan mengenai
pelaksanaan, factor pendukung, factor penghambat di dalam
perencanaan dosen di UIA,sebagai berikut:
Pelaksanaan perencanaan dosen di UIA :
1)

2)
3)

UIA sudah membuat visi dan misi untuk 5 tahun kedepan, agar
tercapai yang menjadi tujuan UIA maka perlu disusun langkahlangkah di awal sebelum pelaksanaan.
Universitas sudah membuat peta perencanaan kebutuhan dosen
yang mekanismenya diatur oleh UIA dan di jalankan oleh HRD.
Dalam melakukan rekrutmen dosen baru, dilakukan secara isidentil
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apabila dibutuhkan, untuk memenuhi kebutuhan dosen sesuai
dengan standart ketentuan dari Dikti
Faktor pendukung perencanaan dosen di UIA:
1)
2)
3)

Adanya perencanaan anggaran biaya, tetapi belum konsisten.
Adanya SOPmengenai perencanaan
Dukungan dari dosen untuk ikut mensukseskan visi dan misi yang
didasari oleh nilai-2 relegius.

Faktor penghambat perencanaan dosen di UIA: :
1)

Faktor penghambat perencanaan baik dari internal maupun dari
eksternal penghambat internal antara lain: sosialisasi masih kurang,
pembuatan penganggaran biaya belum konsisten, penggunaan
IT belum maksimal, control belum maksimal, peningkatan
kesejahteraan dosen masih kurang

2.

Pengembangan SDM.

Pelaksanaan pengembangan sebaiknya dievaluasi, hasil evaluasi
tersebut sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas SDM.
Hal yang harus dilakukan dengan mengevaluasi dan memonitoring
pelaksanaan pengembangan apakah sudah sesuai dengan prosedur
(SOP) yang ada. Pimpinan UIA memonitoring dan melakukan coaching
mengenai pelaksanaan pengembangan dosen. Pengembangan dosen
dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan seminar-seminar
baik yang diadakan di dalam maupun di luar Universitas. Program
pelatihan yang diadakan di UIA, bagaimana mengenai pelaksanaan dan
monitoringnya, aspek tersebut oleh peneliti diberi kode “LD1”.
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan para dosen maka
UIA mengadakan program pelatihan sesuai dengan bidang ilmu yang
dibutuhkan dimasing-masing prodi. Untuk monitoring hasil pelatihan
maka dibuat laporan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka
peneliti memberi makna penelitian ini dengan kode “LD1.1”.Hal
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tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1
sebagai Wakil Rektor, Informan 10 sebagai Kepala Prodi, Informan 13
dan 14 sebagai Sekretaris Prodi, mengungkapkan hal yang sama bahwa
UIA sudah membuat program pelatihan sedangkan proses monitoring
dengan cara panitia pelaksana pelatihan membuat pelaporan setelah
selesai pelatihan untuk dilaporkan ke pimpinan. Untuk pelatihan
belum tersedia tempat khusus, untuk sementara masih menggunakan
tempat di ruang rapat pimpinan apabila sedang tidak digunakan (Kode
wawancara: LD1.1-A1, LD1.1-B3, LD1.1-B6, LD1.1-B7).
Pelaksanaan pelatihan di UIA bersifat tentatif disesuaikan dengan
kebutuhan dosen, untuk monitoring dilihat dari hasil belajar mengajar
dosen tersebut maka peneliti memberi makna penelitian ini dengan
kode “LD1.2”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara
dengan informan 3 dan informan 4 sebagai Wakil Dekan, informan 5
sebagai Dekan, informan 12 sebagai Kepala Prodi, informan 9 sebagai
dosen mengungkapkan hal yang sama bahwa pelaksanaan pelatihan
di UIA secara tentatif disesuaikan dengan kebutuhan dosen dimasingmasing Fakultas. Untuk sementara dalam mengontrol hasil pelatihan
dengan melakukan evaluasi hasil kinerja dosen yang mengikuti
pelatihan dan meninjau langsung ke unit kerja dosen tersebut (Kode
wawancara: LD1.2-A3, LD1.2-A4, LD1.2-A5, LD1.2-B2, LD1.2-B5).
Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan informan 8 sebagai
Kepala Prodi dan informan 16 sebagai dosen, mengungkapkan hal yang
sama bahwa pelaksanaan pelatihan dilakukan secara isidentil sesuai
dengan kebutuhan, untuk pengecekan hasil dengan cara melakukan
tanya jawab langsung dengan dosen yang mengikuti pelatihan selain
itu melakukan monitoring adanya peningkatan kinerja dosen tersebut
setelah mengikuti pelatihan (Kode wawancara: LD1.2-B1, LD1.2-B9).
Program pelatihan dikelola oleh LPJM, untuk mengetahui hasil dari
pelatihan dengan mengevaluasi hasil kinerja dosen yang telah mengikuti
pelatihan, peneliti memberi makna penelitian ini dengan kode “LD1.3”.
Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan
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6 sebagai Wakil Dekan, informan 11 sebagai Kepala Prodi dan informan
15 sebagai Sekretaris Prodi mengungkapkan hal yang sama. Pelaksanaan
pelatihan di UIA dikelola oleh LPJM, untuk memonitoring hasil pelatihan
dengan melihat adanya peningkatan kemampuan pengetahuan dan skill
yang dimiliki oleh dosen tersebut, untuk tempat masih menggunakan
ruang rapat pimpinan (Kode wawancara: LD1.3-A6, LD1.3-B4, D1.3-B8 ).
Program pelatihan ada tetapi bersifat isidentil disesuaikan
dengan kebutuhan, perlu dibuatkan program yang terencana dan serta
dibuatkan tempat tersendiri khusus untuk pelatihan, peneliti memberi
makan penelitian ini dengan kode “LD4”. Hal tersebut terungkap
berdasarkan hasil wawancara dengan informan 17, 19 dan 23 sebagai
dosen, informan 18 sebagai Kepala Prodi menggungkapkan hal yang
sama, bahwa UIA sudah membuat program pelatihan tetapi bersifat
isidentil, cara memonitoring dengan melihat adanya peningkatan
kemampuan kinerja dosen dalam bidang ilmu dan skill untuk tempat
sementara masih menggunakan ruang rapat besar dan menggusulkan
perlu dibuatkan tempat tersendiri untuk pelatihan (Kode wancara:
LD1.4-B10, LD1.4-B11, LD1.4-B12, LD1.4-B16).
Setiap pemimpin harus memonitoring hasil pelatihan yang
dilakukan, apakah akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja
karyawan ataukah tidak. Dalam melakukan pelatihah perlu dilakukan
peninjauan kembali hasil dari pelatihan tersebut. Aspek penelitian ini
diberikan kode “LD2”. Cara memonitoring hasil pelatihan di UIA antara
lain: panitia pelaksana membuat laporan setelah selesai pelatihan,
melakukan evaluasi hasil kerja dosen sebelum dan sesudah melakukan
pelatihan serta memonitoring adanya peningkatan skill dan pengetahuan
bagi dosen yang mengikuti pelatihan. Makna dalam penelitian ini
peneliti memberi kode “LD2.1”. Hal tersebut terungkap berdasarkan
hasil wawancara dengan informan 1 sebagai Wakil Rektor, informan 10
sebagai Kepala Prodi, informan 13 sebagai dosen, mengungkapkan hal
yang sama bahwa setelah selesai melakukan pelatihan panitia pelaksana
membuat laporan mengenai hasil pelatihan dosen sebelum dan sesudah
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melakukan pelatihan. (Kode wawancara: LD2.2-A1, LD2.1-B3, LD2.1-B6,
LD2.1-B7). Hal serupa terungkap berdasarkan hasil wawancara
dengan informan 5 sebagai Dekan, informan 6 sebagai Wakil Dekan
dan informan Kepala Prodi mengungkapkan hal yang sama bahwa cara
memonitoring pelatihan dengan mengevaluasi hasil kinerja dosen yang
ikut pelatihan di fakultas masing-masing atau melakukan tanya jawab
langsung kepada para peserta yang ikut pelatihan serta mendiskusikan
kekurangan dari pelatihan dengan tujuan untuk melakukan perbaikan
ke depannya (Kode wawancara: LD2.2-A5, LD2.2-A6, LD2.2-B1).
Ada beberapa informan yang berbeda pendapat bahwa belum
ada monitoring khusus, peneliti memberi makna dengan kode “LD2.3”,
seperti yang terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan
4 sebagai Wakil Dekan, informan 11 dan 12 sebagai Kepala Prodi,
informan 17, 19, 20 dan 23 sebagai dosen, mengungkapkan hal yang
sama, bahwa belum ada monitoring khusus mengenai pelatihan yang
dilakukan di UIA (Kode wawancara: LD2.3-A4, LD2.3-B4, LD2.3-B5,
LD2.3-B10, LD2.3-B12, LD2.3-B13, LD2.3-B16). Program pelatihan
sudah ada tetapi tidak terencana cara memonitoring dengan melakukan
evaluasi kinerja dosen terutama untuk dosen yang mengikuti pelatihan
dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan dalam bidang ilmu dan
skill, aspek tersebut peneliti memberi kode “LD2”. Cara memonitoring
hasil pelatihan dengan membuat pelaporan yang dilakukan oleh panitia
pelaksana, makna tersebut peneliti memberi kode “LD2.1”. Hal tersebut
terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 sebagai
Wakil Rektor, informan 10 sebagai Kepala Prodi, informan 13 dan 14
sebagai Sekertaris Prodi mengungkapkan hal yang sama bahwa cara
memonitoring hasil dari pelatihan dilakukan dengan membuat laporan
hasil pelatihan oleh panitia penyelenggara setiap selesai pelatihan,
dan diharapkan dengan pelatihan dapat menambah pengetahuan dan
skill dosen yang mengikuti pelatihan (Kode wawancara: LD2.1-A1,
LD2.1-B3, LD2.1-B6, LD2.1-B7). Selain itu cara memonitoring hasil dari
pelatihan dengan mengevaluasi hasil kerja dosen sebelum dan sesudah
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mengikuti pelatihan, ada kemajuan atau tetap sama, makna tersebut
peneliti memberi kode “LD2.2”. Hal tersebut terungkap berdasarkan
hasil wawancara dengan informan 5 sebagai Dekan, informan 6 sebagai
Wakil Dekan, informan 8 sebagai Kepala Prodi mengungkapkan hal
yang sama bahwa cara memonitoring hasil pelatihan dengan mengecek
hasil kinerja dosen dimasing-masing prodi dan melakukan wawancara
langsung dengan peserta yang mengikuti pelatihan, dan mengevaluasi
hasil kinerja dosen tersebut (Kode wawancara: LD2.2-A5,LD2.2-A6,
LD2.2-B1).
Ada juga beberapa dosen berpendapat bahwa untuk pelatihan di
UIA belum ada monitoring khusus, makna tersebut peneliti memberi
kode “LD2.3”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara
dengan informan 4 sebagai Wakil Dekan, informan11 dan 12 sebagai
Kepala Prodi, informan 17,19, 20 dan 23 sebagai dosen mengungkapkan
hal yang sama bahwa di UIA belum ada monitoring khusus mengenai
hasil dari pelatihan yang dilakukan oleh dosen (Kode wawancara: LD2.3A4LD2.3-B4, LD2.3-B5, LD2.3-B10, LD2.3-B12, LD2.3-B13, LD2.3-B16).
Selain itu ada yang berpendapat bahwa cara memonitoring hasil dari
pelatihan dengan melihat adanya peningkatan kemampuan dosen yang
mengikuti pelatihan, makna tersebut peneliti memberi kode “LD2.4”. Hal
tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan 16
sebagai dosen, informan 18 sebagai Kepala Prodi, informan 15 sebagai
Sekretaris Prodi mengungkapkan hal yang sama untuk memonitoring
hasil pelatihan di UIA dibentuk tim khusus untuk mengevalusi hasil
dari pelatihan, bagi dosen yang telah mengikuti pelatihan atau seminar.
Apakah ada dampak positif atau tidak (Kode wawancara: LD2.4-B9,
LD2.4-B11, LD2.4-B8).
Dengan diadakan pelatihan untuk dosen diharapkan adanya
pengaruh terhadap pengetahuan, ketrampilan, kepribadian dan
peningkatan kualitas dosen tersebut, aspek ini peneliti memberi
kode “LD3”. Pelatihan sangat berpengaruh terhadap ketrampilan dan
pengetahuan dosen, peneliti memberi makna penelitian ini dengan kode
106

| Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi

“LD3.1”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan
informan 1 sebagai Waki Rektor, informan 3,4, 6 sebagai Wakil Dekan,
informan 16,17,19,20 sebagai dosen, informan 13,15 sebagai Sekretaris
Prodi, informan 8,11,12 sebagai Kepala Prodi, informan 5 sebagai Dekan,
mengungkapkan hal yang sama bahwa pelatihan berpengaruh terhadap
ketrampilan dan penambahan pengetahuan dosen yang bersangkutan
terutama yang mengikuti pelatihan (Kode wawancara: LD3.1-A1,
LD3.1-A3, LD3.1-A4, LD3.1-A6, LD3.1-B10, LD3.1-B6, LD3.1-B4,
LD3.1-B13, LD3.1-B8, LD3.1-B9, LD3.1-B5, LD3.1-B13, LD3.1-B1,
LD3.1-B12). Pelatihan sangat berpengaruh terhadap peningkatan
kualitas bagi dosen yang mengikuti, peneliti memberi makna penelitian
ini dengan kode “LD3.2”. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara
dengan informan 18 sebagai Kepala Prodi dan informan 23 sebagai
dosen mengungkapkan hal yang sama, disamping pelatihan dapat
berpengaruh terhadap penambahan pengetahuan dosen dapat juga
sebagai meningkatkan kualitas dosen tersebut (Kode wawancara:
LD3.2-B11, LD3.2-B16). Pengaruh pelatihan manfaatnya kembali ke
pribadimasing-masing dosen, peneliti memberi makna penelitian
ini dengan kode “LD3.3”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil
wawancara dengan informan 9 sebagai dosen, informan 10 sebagai
Kepala Prodi, informan 14 sebagai Sekretaris Prodi mengungkapkan hal
yang sama bahwa secara umum pelatihan dapat menambah ketrampilan,
pengetahuan, kepribadian dosen tetapi kembali lagi ke masing-masing
individu (Kode wawanara: LD3.3-B2, LD3.3-B3, LD3.3-B7).
Dalam melakukan rekrutmen diperlukan anggaran biaya dan
dibuatkan perencanaan anggaran biaya sebelum pelaksanaan. Pengajuan
anggaran ada beberapa cara antara lain: dibuatkan pengajuan proposal
ke pimpinan sebelum dilakukan pelatihan, anggaran dapat juga dibuat
di awal tahun yang tertuang di dalam RAPB tahunan. Aspek peneliti
tersebut, peneliti memberi kode “LD4”. Pengajuan anggaran untuk
pelatihan dilakukan secara tentative apabila akan dilakukan pelatihan
baru mengajukan pelatihan ke pimpinan untuk disetujui, makna
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penelitin ini peneliti memberi kode “LD4.1”. Hal tersebut terungkap
berdasarkan hasil wawancara dengan informan: 1 sebagai Wakil Rektor,
informan 3, 4 dan 6 sebagai Wakil Dekan, informan 11 dan 12 sebagai
Kepala Podi, Informan 17 dan 19 sebagai dosen mengungkapkan hal yang
sama bahwa pengajuan anggaran diajukan secara tentative apabila ada
pelatihan baru mengajukan persetujuan ke pimpinan, apabila disetujui
baru dilaksanakan (Kode wawanara: LD4.1.A1, LD4.1.A3, LD4.1.A4,
LD4.1.A6, LD4.1.B4, LD4.1.B5, LD4.1.B10, LD4.1.B12).
Pengajuan anggaran pelatihan dilakukan pada saat diadakan
rapat kerja tahunan, anggaran berupa RAPB tahunan, makna tersebut
peneliti memberi kode “LD4.2”. Makna tersebut terungkap berdasarkan
hasil wawancara dengan informan 13 dan 14 sebagai Sekretaris Prodi
mengungkapkan hal yang sama bahwa pengajuan anggaran bersifat
isidentil, kalau ada pelatihan baru diajukan ke pimpinan dan dibuatkan
perencanaan anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan, apabila disetujui
baru dilaksanakan, apabila tidak setujui maka ditunda atau dibatalkan
(Kode wawancara: LD4.2.B6, LD4.2.B7). Sedangkan menurut informan
5 sebagai Dekan, informan 16, 20 dan 23 sebagai dosen, informan 18
sebagai Kepala Prodi mengungkapkan hal yang sama bahwa anggaran
biaya untuk pelatihan perlu di buat sesuai dengan perencanaan untuk
pelatihan dalam 1 tahun, bentuk anggaran berupa RAPB tahunan (Kode
wawancara: LD4.2-A5, LD4.2-B9, LD4.2-B11, LD4.2-B13, LD4.2-B16).
Pengajuan anggaran dibuat setiap tahun, selain itu ada subsidi dari
Yayasan, makna tersebut peneliti memberi kode “LD4.3”. Hal tersebut
terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan 8, 10 sebagai
Kepala Prodi, informan 9 sebagai dosen, informan 15 sebagai Sekretaris
Prodi, megungkapkan hal yang sama bahwa anggaran untuk pelatihan
dibuat setiap tahun, selain itu ada subsidi dari Yayasan, karena tujuan
pelatihan guna meningkatkan kualitas dosen baik pengetahuan skill
maupun ketrampilannya (Kode wawancara: LD4.3-B1, LD4.3-B2,
LD4.3-B3, LD4.3-B8).
Faktor pendukung tercapainya program pelatihan antara lain:
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adanya perencanaan program dan biaya, adanya nara sumber yang
ahli dibidangnya, adanya SOP yang jelas, adanya sosialisasi mengenai
pelatihan dan kesadaran dosen untuk ikut serta mendukung
terlaksananya pelatihan, aspek tersebut peneliti memberi kode “LD5”.
Faktor pendukung pelatihan yaitu adanya perencanaan program dan
anggaran biaya yang ditetapkan pada saat rapat kerja tahunan, makna
tersebut peneliti memberi kode “LD5.1”. Hal tersebut terungkap
berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 sebagai Wakil Rektor,
informan 4 sebagai Wakil Dekan, informan 5 sebagai Dekan, informan 13
sebagai Sekretaris Prodi, informan 16 sebagai dosen, mengungkapkan
hal yang sama bahwa faktor pendukung pelatihan adanya perencanaan
program pelatihan dan perencanaan anggaran biaya dibuat dan
ditetapkan di awal tahun pada saat rapat tahunan disamping itu perlu
tersedianya sarana dan prasaran yang memadai (Kode wawancara:
LD5.1-A1, LD5.1-A4, LD5.1-A5, LD5.1-B6, LD5.1-B9). Faktor pendukung
tercapainya pelatihan supaya tujuan tercapai maka diperlukan nara
sumber yang berpengalaman sesuai dengan bidangnya, makna tersebut
peneliti memberi kode “LD5.2”. Hal tersebut terungkap berdasarkan
hasil wawancara dengan informan 10 dan 11 sebagai Kepala Prodi,
informan 19 dan 23 sebagai dosen mengungkapkan hal yang sama, bahwa
faktor pendukung tercapainya pelatihan diperlukan nara sumber yang
berpengalaman dan yang ahli dalam bidangnya, sehingga menguasai
materi yang disampaikan serta diharapkan program pelatihan dapat
menambah pengetahuan dan skill bagi dosen yang mengikuti pelatihan
(Kode wawancara: LD5.2-B3, LD5.2-B4, LD5.2-B12, LD5.2-B16).
Faktor pendukung tercapainya pelatihan adanya SOP yang jelas dan
dukungan dari pimpinan terkait, peneliti memberi makna penelitian
ini dengan kode “LD5.3”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil
wawancara dengan informan 6 sebagai Wakil dekan, informan 8, 12
sebagai Kepala prodi, informan 15 sebagai Sekretaris Prodi, Informan
20 sebagai dosen, mengungkapkan hal yang sama faktor pendukung
pelatihan antara lain: adanya SOP yang mengatur tentang pelatihan,
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faktor lingkungan yang nyaman, adanya motivasi dari dosen yang
bersangkutan serta dukungan dari pimpinan (Kode wawancara:
LD5.3-A6, LD5.3-B1, LD5.3-B5, LD5.3-B8, LD5.3-B13).Faktor pendukung
tercapainya pelatihan adanya kesadaran dari dosen untuk mengikuti
pelatihan, peneliti memberi makna penelitian ini dengan kode “LD5.4”.
Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan
9 dan 17 sebagai dosen mengungkapkan hal yang sama bahwa faktor
pendukung terlaksananya pelatihan adalah adanya kesadaran diri dari
masing-masing dosen untuk belajar dan mengembangkan diri dengan
mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Univeritas serta mewajibkan
bagi dosen untuk ikut sebagai peserta dalam pelatihan (Kode wawancara:
LD5.4-B2, LD5.4-B10). Faktor pendukung tercapainya pelatihan adanya
sosialisasi ke semua dosen dan pimpinan, peneliti memberi makna
penelitian ini dengan kode “LD5.5”. Hal tersebut terungkap berdasarkan
hasil wawancara dengan informan 14 sebagai Sekretaris Prodi dan
informan 18 sebagai Kepala prodi mengungkapkan hal yang sama
bahwa suasana lingkungan kampus yang nyaman sangat berpengaruh
terhadap pelaksanaan pelatihan dan adanya sosialisasi ke semua unit
tentang program-program pelatihan yang disampaikan pada saat rapat
kerja tahunan agar semua dosen maupun pimpinan ikut mendukung
terlaksananya pelatihan sehingga berdampak positif terhadap dosen
maupun Universitas(Kode wawancara: LD5.5-B7, LD5.5-B11).
Selain faktor pendukung tentu ada juga faktor penghambat dalam
pelaksanaan pelatihan antara lain: kurangnya motivasi dan support dari
pimpinan, kurangnya perencanaan anggaran biaya untuk pelatihan,
belum tersedianya nara sumber yang profesional sesuai dengan
bidangnya, kurangnya sosialisasi, kurangnya perencanaan program
pelatihan. Aspek tersebut peneliti memberi kode “LD6”. Pelatihan sudah
dibuat tetapi masih ada beberapa dosen yang belum mau mengikuti
pelatihan di karenakan kurangnya motivasi dan support dari pimpinan
terkait, makna penelitian tersebut peneliti memberi kode “LD6.1”. Hal
tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1
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sebagai Wakil Rektor, informan 8,11,12 sebagai Kepala Prodi, informan
13 dan 14 sebagai Sekretaris Prodi mengungkapkan hal yang sama
bahwa belum ada kesadaran dari dosen untuk mengikuti pelatihan dan
seminar dikarenakan kurangnya dukungan dan support dari pimpinan
terkait, adapun cara mengatasi dengan melakukan pengelolaan
pelatihan dengan baik misalnya mengatur jadwal pelatihan, memberikan
reward bagi peserta yang bagus atau aktif (Kode wawancara: LD6.1-A1,
LD6.1-B1, LD6.1-B4, LD6.1-B5, LD6.1-B6, LD6.1-B7).
Faktor penghambat pelatihan dikarenakan kurangnya perencanaan
anggaran untuk pelatihan, makna penelitian tersebut peneliti memberi
kode “LD6.2”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara
dengan informan 4 dan 6 sebagai Wakil Dekan, informan 5 sebagai
Dekan, informan 9 dan 16 sebagai dosen mengungkapkan hal yang sama
bahwa faktor penghambat pelatihan dikarenakan kurangnya dana dan
perencanaan pembuatan anggaran untuk pelatihan, solusinya dibuatkan
perencanaan anggaran di awal tahun, mencari dana dari luar dengan
mengadakan seminar-seminar bekerjasama dengan kampus lain dengan
cara bagi peserta pelatihan dipungut biaya (Kode wawancara: LD6.2-A4,
LD6.2-A6, LD6.2-B2, LD6.2-B9).
Faktor penghambat pelatihan dikarenakan belum tersedia tenaga
pengajar yang profesional sesuai dengan bidangnya, makna penelitian
tersebut peneliti memberi kode “LD6.3”. Hal tersebut terungkap
berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 sebagai Dekan,
mengungkapkan bahwa faktor penghambat pelatihan dikarenakan
belum tersedia tenaga pengajar yang profesional sesuai dengan
bidangnya solusi untuk mengatasi dengan meningkatkan kerjasama
dengan pihak2 ekternal untuk mencari nara sumber yang berpengalaman
sehingga dapat menambah pengetahuan dan skill dosen yang mengikuti
pelatihan atau seminar (Kode wawancara LD6.3-A5).
Faktor penghambat pelatihan dikarenakan pelaksanaan pelatihan
berbarengan dengan waktu mengajar, makna penelitian tersebut peneliti
memberi kode “LD6.4”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil
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wawancara dengan informan 10 dan 18 sebagai Kepala Prodi, informan
17,19,20 dan 23 sebagai dosen, mengungkapkan hal yang sama bahwa
pelaksanaan pelatihan terkadang berbarengan dengan jam dosen
mengajar sehingga sebagian dosen tidak bisa mengikuti pelatihan atau
seminar, solusinya dibuatkan jadwal untuk pelatihan secara bertahap
supaya semua dosen yang berkepentingan dapat mengikuti pelatihan,
atau pelatihan dilakukan di hari libur (Kode wawancara:LD6.4-B3,
LD6.4-B10. LD6.4-B11, LD6.4-B12, LD6.4-B13, LD6.4-B16).
Faktor penghambat pelatihan dikarenakan kurangnya sosialisasi
dan motivasi dari pimpinan terkait, makna penelitian tersebut peneliti
memberi kode “LD6.5”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil
wawancara dengan informan 17 dan 19 sebagai dosen, mengungkapkan
hal yang sama bahwa kurangnya sosialisasi tentang pelatihan, solusinya
diadakan sosialisasi kepada dosen mengenai jadwal dan pelaksanaan
pelatihan ke semua fakultas, diberikan fasilitas, saran dan prasarana
serta diberikan reword bagi dosen yang berprestasi dan punishment
untuk dosen yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh
Universitas (Kode wawancara: LD6.4-B10. LD6.4-B12).
Pengertian pengembangan manajemen adalah setiap usaha
untuk memperbaiki penampilan kerja manajerial saat ini atau masa
yang akan datang dengan memberikan pengetahuan, mengubah
sikap atau meningkatkan ketrampilan. Pengembangan manajemen
meliputi in house program (seperti kursus couching, penugasan rotasi),
professional program (seminar-seminar) dan program Universitas
(program MBA).(Goal, 2014) h.236. Pengembangan karier dipengaruhi
oleh 2 faktor penting, antara lain:1) Pengaruh lingkungan eksternal
(peraturan UU dan persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah),
serikat pekerja, kondisi ekonomi, tingkat kopetisi, komposisi angkatan
kerja, lokasi organisasi). 2) pengaruh lingkungan internal (strategi
perusahaan, tujuan perusahaan, budaya perusahaan, sifat pekerjaan,
gaya kepemimpinan dan pengalaman)(Goal, 2014) h.219.
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a)

Perencanaan
program
pelatihan
guna
meningkatkan
pengembangan dosen. Kegiatan pelatihan pada dasarnya
dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dari
orang-orang yang megikuti pelatihan. Perubahan tingkah laku
yang dimaksud adalah berupa bertambahnya pengetahuan,
keahlian, ketrampilan dan perubahan sikap dan perilaku.(Veithzal
eat, 2015)

b)

Pelaksanaan dan monitoring.
Pengembagan organisasi adalah suatu metode yang
mengupayakan perubahan sikap, nilai dan kepercayaan pegawai,
sehingga mereka dapat memperbaiki organisasi. Pengembangan
organisasi, partisipasi selalu terlibat dalam pengumpulan
data mengenai karyawan dan organisasi, menganalisis data,
dan merencanakan pemecahan berdasarkan analisis tersebut.
Pengembangan organisasi meluputi survey feedback, sensintivity
training dan team building.(Goal, 2014).

c)

Melanjutkan kuliah dan bea siswa
Konsep education as investment menjadi bagian yang sangat
penting dalam perkembangan manusia pada era super kompetitif
seperti sekarang ini. Konsep tersebut diyakini oleh setiap organisasi
bahwa salah satu sektor dari perkembangan organisasi adalah
dengan adanya pendidikan, hal tersebut merupakan salah satu kunci
bagi organisasi untuk mengembangkan para tenaga pendidiknya
untuk berkembang lebih pesat. Dengan adanya perkembangan
tenaga pendidik secara kolektif dapat diyakini berdampak positif
bagi perkembangan Universitas.(Prasojo, 2017).

d)

Pendukung pengembangan.
Faktor yang dipertimbangkan dalam pelatihan dan
pengembangan antara lain: efektifitas biaya, materi program
yan dibutuhkan, prinsip-prinsip pembelajaran, ketepatan dan
kesesuian fasilitas, peserta pelatihan, kemampuan dan instruktur
pelatihan(Veithzal, 2015)
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e)

Penghambat pengembangan.
Di dalam pelaksanaan untuk pengembangan dosen masih banyak
kendala antara lain: ada beberapa dosen yang enggan mengikuti
pelatihan, penggangaran biaya untuk pelatihan yang masih kurang
dan kurangannya support dari pimpinan terkait

1) Analisis Subfokus: Pengembangan
Lima aspek yang dibangun untuk subfokus pengarahan dan
pengembangan antara lain: perencanaan program pelatihan,
pelaksanaan dan monitoring, melanjutkan kuliah, pendukung dan
penghambat dalam pengembangan dosen. Penelitian ini menemukan
fakta bahwa perencanaan program pelatihan dalam pengembangan
dosen di UIA, berdasarkan analisa peneliti dari hasil wawancara dengan
informan, sebagai berikut:
a)
b)

Pengembangan dosen dilakukan melalui seminar, pelatihan dan
work shop baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus.
Di dalam pelaksanaannya belum ada petugas khusus yang
menangani untuk pelatihan untuk sementara melaksanakan
dilakukan oleh LPJM.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa coaching dan monitoring
dalam pengembangan dosen di UIA, berdasarkan analisa peneliti dari
hasil wawancara dengan informan, sebagai berikut:
a)

b)
c)
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Monitoring dilakukan oleh pimpinan dimasing-masing fakultas
dengan melihat hasil dari kinerja dosen yang mengikuti pelatihan,
adanya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dosen tersebut
setelah mengikuti pelatihan atau seminar.
Pimpinan melakukan coaching kepada dosen apabila merasa
diperlukan dan dipanggil secara pribadi.
Monitoring dilakukan secara berkala oleh team LPJM dan pimpinan
terkait

| Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi

Penelitian ini menemukan fakta bahwa melanjutkan kuliah dan
bea siswa S.3 dalam pengembangan dosen di UIA, berdasarkan analisa
peneliti dari hasil wawancara dengan informan, sebagai berikut:
a)

b)
c)

Pimpinan UIA memberikan motivasi kepada dosen yang ingin
melanjutkan kuliah baik biaya sendiri atau mendapat bea siswa
dari Dikti.
UIA belum memberikan beasiswa bagi dosen yang ingin melanjutkan
kuliah S3.
Bagi dosen yang sedang melanjutkan kuliah S.3 diberikan
dispensasi antara lain: tidak dibebani tugas sebagai struktural,
adanya keringanan beban mengajar.

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan mengenai
pelaksanaan, faktor pendukung, faktor penghambat di dalam
pengembagan dosen di UIA,sebagai berikut:
Pelaksanaan pengembangan dosen di UIA :
1)

2)

3)

4)

Di dalam melakukan pengembangan dosen UIA dengan membuat
program pelatihan, work shop dan seminar yang dikelola oleh
LPJM.
Pelaksanaan pelatihan di UIA bersifat tentatif disesuaikan dengan
kebutuhan dosen, apabila ada pelatihan baru mengajukan
persetujuan ke pimpinan, cara memonitoring hasil pelatihan
dengan membuat pelaporan yang dilakukan oleh panitia pelaksana.
Diberikan kesempatan kepada dosen untk melanjutkan pendidikan
S3 dan diberikan dispensasi kepada dosen yang sedang melanjutkan
kuliah berupa keringan beban mengajar dan dibebas tugaskan dari
jabatan structural.
Adanya motivasi dari para pimpinan berupa dukungan.
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Faktor pengdukung pengembangan dosen di UIA:
1)
2)

Adanya motivasi dari para pimpinan.
Keinginan dari dosen yang bersangkutan untuk belajar dan
mengembangkan diri

Faktor penghambat pengembangan dosen di UIA:
1)
2)
3)

Belum tersedia budget anggaran biaya untuk pelatihan.
Kurangnya sosialisasi kepada dosen tentang pelatihan.
Pelaksanaan pelatihan terkadang berbarengan dengan jam
mengajar sehingga sebagian dosen tidak bisa mengikuti pelatihan
atau seminar.

2. Pengawasan SDM.
Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan
kegiatan opersional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan dalam
pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak
lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Aspek ini
peneliti memberi kode “PC1” Di dalam pengembangan diperlukan
adanya petugas khusus yang bertanggung jawab mulai dari penentuan
pembuatan anggaran biaya, pelaksanaan pengembangan, monitoring
hasilnya, perencanaan pelatihan untuk pengembangan dosen
dilaksanakan melalui seminar-seminar atau work shop. Pimpinan
memonitoring hasil pelaksanaan pelatihan dan juga melakukan coaching
kepada dosen. Makna penelitian tersebut peneliti memberi kode “PC1.1”.
Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan
1 sebagai Wakil Rektor, informan 3 dan 4 sebagai Wakil Dekan, informan
5 sebagai Dekan, informan 15,19 da 23 sebagai dosen, mengungkapkan
hal yang sama bahwa pelaksanaan program pelatihan, dengan tujuan
untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dosen. Untuk
petugas yang ada sekarang belum maksimal, solusinya perlu dibentuk
team atau petugas khusus yang menanganinya tentang pengembangan
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dosen (Kode wawancara: PC1.1-A1, PC1.1- A3, PC1.1-A4, PC1.1-A5,
PC1.1-B9, PC1.1-B12, PC1.1-B16).
Perencanaan program pengembangan dosen dilakukan dengan
pelatihan dan seminar-seminar atau work shop, makna penelitian
tersebut peneliti memberi kode “PC1.2”. Hal tersebut terungkap
berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 sebagai Wakil Dekan,
informan 10,11,12,18 sebagai Kepala Prodi, informan 13 dan 14 sebagai
Sekertaris Prodi, informan 17 dn 20 sebagai dosen, megungkapkan hal
yang sama bahwa pengembangan dosen dilakukan dengan melakukan
seminar-seminar dan pelatihan antara lain: pelatihan sister, mendeley,
sinta dan seminar-seminar lainnya, untuk petugas yang menanganinya
sudah ada tetapi belum optimal (Kode wawancara: PC1.2-A1,PC1.2-B3,
PC1.2-B4, PC1.2-B5, PC1.2-B6, PC1.2-B7, PC1.2-B10, PC1.2-B11,
PC1.2-B13). Selain itu ada beberapa orang yang berbeda pendapat
seperti yang diungkapkan oleh informan 8,10 sebagai Kepala Prodi,
informan 15 sebagai Sekretaris Prodi mengungkapkan hal yang sama,
bahwa pelatihan, seminar-seminar yang dilakukan bertujuan untuk
pengembangan pengetahuan, peningkatkan kinerja dan karier serta
untuk mengurus kenaikan kepangkatan dosen (Kode wawancara:
PC1.2-B1, PC1.2-B3, PC1.2-B8).
Di dalam pelaksanaan pelatihan yang bertujuan untuk
pengembangan dosen perlu dilakukan monitoring oleh masing-masing
pimpinan Fakultas, aspek penelitian ini peneliti memberi kode “PC2.”
Setiap pimpinan UIA diwajibkan untuk melakukan monitoring dan
melaporkan hasil dari pelatihan dimasing-masing Fakultas, makna
penelitian ini peneliti memberi kode “PC.2.1”. Hal tersebut terungkap
berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 sebagai Wakil Rektor,
informan 6 sebagai Wakil Dekan, informan 10 sebagai Kepala prodi,
informan 14,15,17 sebagai Sekretaris Prodi, informan 19 sebagai
dosen mengungkapkan hal yang sama bahwa masing-masing Fakultas
diwajibkan melakukan monitoring dan coaching hasil pelaksanaan
pelatihan, pelaksanaan pengembangan dilakukan oleh LPJM.
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Pengembangan yang dilakukan di dalam kampus berupa pelatihanpelatihan dan seminar, sedangkan pelatihan yang dilakukan di luar
kampus dilakukan oleh masing-masing individu (Kode wawancara:
PC2.1-A1, PC2.1-A6, PC2.1-B3 PC2.1-B17, PC2.1-B8, PC2.1-B9, PC2.1-B10
PC2.1-B12). Sedangkan informan lainnya berpendapat yang berbeda
seperti terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1
sebagai Wakil Rektor, informan 3 dan 4 sebagai Wakil Dekan, informan
8,11,18 sebagai Kepala Prodi, informan 20 sebagai dosen, informan
5 sebagai Dekan, mengungkapkan hal yang sama bahwa pimpinan
tidak melakukan monitoring khusus, hanya melakukan tanya jawab
langsung ke peserta yang mengikuti pelatihan ataupun seminar secara
redom. Sedangkan yang mengurusin pelakasanaan pelatihan LPJM
(Kode wawancara: PC2.1-A3, PC2.1-A4, PC2.1-A5, PC2.1-B1,PC2.1-B4,
PC2.1-B11, PC2.1-B13).
Pimpinan diwajibkan melakukan monitoring hasil dari pelaksanaan
pelatihan dimasing-masing prodi dan dievaluasi secara berkala oleh
team LPJM. Makna penelitian ini peneliti memberi kode “PC2.2”. Hal
tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan12
sebagai Kepala Prodi, informan 13 sebagai Sekretaris Prodi, informan
23 sebagai dosen, mengungkapkan hal yang sama bahwa pimpinan
diwajibkan memonitoring hasil pelatihan yang telah dilakukan oleh
dosen serta melakukan coaching, adapun pelatihan yang dilakukan
di UIA antara lain: work shop, pelatihan, seminar-seminar (Kode
wawancara: PC2.2-B5, PC2.2-B6, PC2.2-B516). Ada sebagian dosen yang
berbeda pendapat, hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara
dengan informan 8 sebagai Kepala Prodi, informan 9 sebagai dosen,
mengungkapkan hal yang sama bahwa pimpinan tidak melakukan
monitoring khusus, kalaupun ada hanya secara lesan tidak tertulis.
Bentuk pelatihan untuk pengembangan dosen lebih banyak dilakukan di
dalam kampus antara lain: seminar-seminar untuk pengajuan anggaran
biaya dilakukan secara isidentil disesuaikan dengan kebutuhan (Kode
wawancara: PC2.2-B1, PC2.2-B2).
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Sesuai dengan ketentuan dari Dikti dosen diwajibkan berpendidikan
S3, untuk memenuhi ketentuan Dikti tersebut maka dianjurkan bagi
dosen yang yang belum berpendidikan S.3 disarankan untuk melanjutkan
pendidikan ke S3. Bagi dosen yang sedang belajar diberikan dispensasi
berupa keringan beban mengajar. Aspek penelitian ini maka peneliti
memberi kode “PC3”. Beasiswa bagi dosen yang melanjutkan S.3 belum
ada, dispensasi diberikan kepada dosen yang sedang melanjutkan kuliah
berupa keringan beban mengajar, makna ini peneliti memberi kode “PC3.1”.
Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan
1 sebagai Wakil Rektor, informan 4,6 sebagai Wakil Dekan, informan 5
sebagai Dekan, informan 15 sebagai Sekretaris Prodi,Informan 18 sebagai
Kepala Prodi, informan 16, 17 sebagai dosen mengungkapkan hal yang
sama. Kampus memberikan izin bagi dosen yang ingin melanjutkan S.3,
untuk beasiswa S.3 di UIA belum ada biasanya dosen mencari beasiswa
sendiri melalui BPPN Dikti dan Budi DN atau LPDP atau mereka dengan
biaya pribadi. Universitas hanya memberikan dispensasi berupa
keringanan beban mengajar (Kode wawancara:PC3.1-A1, PC3.1-A4,
PC3.1-A5, PC3.1-A6,PC3.1-B11, PC3.1-B8, PC3.1-B9, PC3.1-B10).
Bagi dosen yang melanjutkan kuliah S3, diberikan dispesasi
berupa keringan beban mengajar dan dosen tersebut tidak dibebani
tugas sebagai struktural, makna penelitian ini peneliti memberi kode
“PC3.2”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan
informan 8,10,11,12 sebagai Kepala Prodi, informan 9 sebagai dosen,
informan 13,14 sebagai Sekretaris Prodi, mengungkapkan hal yang
sama. Pemberian izin bagi dosen yang melanjutkan kuliah S.3, dan
diberikan keringanan beban mengajar dan diberikan kebebasan sebagai
struktural, untuk bea siswa belum ada di UIA, dosen mencari beasiswa
sendiri ke luar misalnya: beasiswa dari BPPN Dikti, Budi DN atau LPDP
(Kode wawancara: PC3.1-B1, PC3.2-B2, PC3.2-B3, PC3.2-B4, PC3.2-B5,
PC3.2-B6, PC3.2-B7).
Berdasarkan data dari HRD ternyata dosen UIA masih banyak
dosen yang belum berpendidikan S2, maka pimpinan UIA memberi
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motivasi dan support ke pada para dosen untuk meneruskan ke jenjang
pendidikan S.3. Makna penelitian tersebut peneliti memberi kode
“PC3.3”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan
informan 19, 20 dan 23 sebagai dosen mengungkapkan hal yang sama.
Pimpinan UIA memberikan motivasi dan support serta memberikan
izin kepada dosen yang ingin melanjutkan kuliah S.3. Di UIA belum
memberikan beasiswa kepada dosen yang ingin melajutkan kuliah S.3.
Sehingga dosen menggunakan biaya pribadi untuk kuliah ada juga dosen
yang berusaha mencari beasiswa ke luar misalnya: melalui Dikti.(Kode
wawancara PC3.2-B12, PC3.2-B13, PC3.2-B16).
Faktor yang menjadi pendorong tercapainya pengawasan antara
lain: adanya keseriusan dan tanggung jawab, adanya kesadaran sendiri
dari dosen, adangan kontrol dalam pelaksanaannya dan adanya dana
yang cukup serta SOP, Aspek penelitian ini oleh peneliti memberi kode
“PC4”. Adanya keseriusan dari penanggung jawab, makna penelitian ini
peneliti memberi kode “PC4.1” Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil
wawancara dengan informan 1 sebgai Wakil Rektor, informan 11,12.18
sebagai Kepala Prodi, informan 20 sebagai dosen mengungkapkan
hal yang sama bahwa faktor yang menjadi pendukung tercapainya
pengawasan dosen antara lain: adanya keseriusan dari penanggung
jawab untuk melaksanakan tugas tersebut, konsisten dalam pelaksanaan
program, adanya visi dan misi yang diturunkan ke masing-masing
Fakultas (Kode wawancara: PC4.1-A1, PC4.1-B11, PC4.1-B4, PC4.1-B5,
PC4.1-B13).
Faktor pendukung tercapainya pengawasan adanya pemahaman
dan kesadaran dosen untuk ikut memajukan Universitas dan mematuhi
peraturan yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi, makna penelitian
ini peneliti memberi kode “PC4.2”. Hal tersebut terungkap berdasarkan
hasil wawancara dengan informan 4, 6 sebagai Wakil Dekan, informan
5 sebagai Dekan,informan 9 sebagai dosen, informan 10 sebagai Kepala
Prodi, informan 15 sebagai Sekretaris Prodi, mengungkapkan hal yang
sama bahwa faktor pendukung pelaksanaan pengawasan antara lain:
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adanya keseriusan dari pimpinan untuk melakukan pengawasan setiap
kegiatan yang dilakukan di universitas dan adanya kesadaran masingmasing individu dosen untuk berpartisipasi dan ikut melaksanakan
program yang ada di UIA (Kode wawancara: PC4.2-A4, PC4.2-A5,
PC4.2-A6, PC4.2-B2, PC4.2-B3, PC4.2-B8).
Faktor pendukung tercapainya pengembangan adanya audit yang
mengontrol pelaksanaan program, makna penelitian ini peneliti memberi
kode “PC4.3”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara
dengan informan13 dan 14 sebagai Sekretaris Prodi mengungkapkan hal
yang sama bahwa faktor mendukung tercapainya pengembangan antara
lain: adanya audit internal tentang penggunaan system, karena system
sudah ada di UIA tetapi masih belum maksimal penggunaannya, masih
ada kendala dan belum efektif penggunaannya, maka perlu di kontrol
kembali pelaksanaannya (Kode wawancara: PC4.3-B6, PC4.3-B7).
Faktor pendukung tercapainya pengawasan perlu tersedianya
perencaaaan dana yang cukup serta SOP untuk pelaksanaan program,
makna penelitian ini peneliti memberi kode “PC4.4”. Hal tersebut
terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan 8 sebagai
Kepala Prodi, informan 16,17,19 dan 23 sebagai dosen, mengungkapkan
hal yang sama bahwa faktor mendukung tercapainya pengawasanan
tersedianya perencanaan dana untuk kontrol dan adanya SOP mengenai
pengenai kegiatan serta adanya sosialisasi ke semua Fakultas agar semua
dosen ikut berpartisasi di dalam pelaksanaannya (Kode wawancara:
PC4.4-B1, PC4.4-B9, PC4.4-B10, PC4.4-B12, PC4.4-B16).
Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat terlaksananya
dalam pengawasan dosen antara lain: kurangnya minat dosen untuk ikut
berperan serta dalam melaksanaan kegiatan, kurangnya support dari
pimpinan kepada bawahannya, belum tersedia perencanaan anggaran
biaya untuk pengawasan dosen, penggunaan system yang belum efektif
serta kesejahteraan dosen yang belum terpenuhi, asek penelitian ini
maka peneliti memberi kode “PC5”. Faktor penghambat pelaksanaan
pengawasan adanya minat dosen yang masih kurang untuk mendukung
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pelaksanaan program di UIA, makna penelitian ini peneliti memberi kode
“PC5.1”. Hal tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan
informan 1 sebagai Wakil Rektor, informan 4 dan 6 sebagai Wakil Dekan,
Informan 14 sebagai Sekretaris Prodi mengungkapkan hal yang sama
bahwa faktor penghambat pengawasan karena karenakan pelaksanaan
kegiatan secara mendadak belum terjadwal misalnya dalam kegiatan
seminar-seminar dan pelatihan. Dikarenakan adanya kendala jadwal
jam pelatihan atau seminar yang sama dengan jadwal jam mengajar,
solusinya pelatihan dibuatkan jadwal pelatihan secara bertahap dan di
share ke semua Fakultas, dengan pelaksanaan yang terjadwal sehingga
para pimpinan mudah untuk melakukan kontrolnya. Perlu diberikan
adanya reword bagi dosen yang berprestasi dan diberikan punishment
bagi dosen melakukan pelanggaran. (PC5.1-A1, PC5.1-A4, PC5.1-A6,
PC5.1-B7).
Faktor penghambat pengawasan dosen karena belum tersedianya
perencanaan penganggaran biaya dan penggunaan tehnologi secara
maksimal, makna penelitian ini peneliti memberi kode “PC5.2”. Hal
tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5
sebagai Dekan, informan 11 sebagai Kepala Prodi, informan 17 dan 18
sebagai Kepala prodi, informan 20 sebagai dosen mengungkapkan hal
yang sama bahwa hal menjadi penghambat pengawasan disebabkan oleh
belum adanya perencanaan anggaran biaya, penggunaan tehnologi yang
belum maksimal serta kurangnya sosialisasi ke dosen tentang pelatihan
dan seminar-seminar, solusinya dibuatkan perencanaan anggaran biaya
di awal tahun, memaksimalkan penggunaan tehnologi yang ada dan
mensosialisasikan perencanaan pelatihan dan seminar sehingga dosen
dapat ikut melaksanakan program yang diadakan di UIA (PC5.2-A5,
PC5.2-B4, PC5.2-B10, PC5.2-B11, PC5.2-B13).
Faktor penghambat pengawasan dosen karena kurangnya kontrol,
motivasi dan komunikasi antara pimpinan dengan dosen, makna
penelitian ini peneliti memberi kode “PC5.3”. Hal tersebut terungkap
berdasarkan hasil wawancara dengan informan8,13 sebagai Sekretaris
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Prodi, informan 9,19,23 sebagai dosen, informan 10,12,18 sebagai
Kepala prodi, mengungkapkan hal yang sama bahwa faktor yang
menjadi penghambat pengawasan karena kurangnya komunikasi antara
pimpinan dengan dosen, kurangnya dukungan motivasi dari pimpinan.
Solusinya lebih ditingkatkan lagi dalam hal komunikasi, memberikan
motivasi dan monitoring pelaksanaan yang berhubungan dengan
kegiatan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Universiatas
(Kode wawancara: PC5.3-B1, PC5.3-B2, PC5.3-B3, PC5.3-B5, PC5.3-B6,
PC5.3-B11, PC5.3-B12. PC5.3-B16).
Faktor penghambat pengawasan dosen karena kurangnya
sosialisasi tentang SOP baik yang baru ataupun yang mengalami
perubahan sehingga peraturan tidak sampai kepada dosen makna
penelitian ini peneliti memberi kode “PC5.4”. Hal tersebut terungkap
berdasarkan hasil wawancara dengan informan Sekretaris Prodi
mengungkapkan bahwa faktor yang menjadi penghambat pengawasan
karena kurangnya motivasi dari pimpinan dan sosialisasi SOP kepada
dosen, solusinya perlu dibuatkan SOP dan sosialisasi ke masing-masing
fakultas, kalau perlu merekrut SDM baru yang ahli dibidangnya (Kode
wawancara PC5.4-B8).
Faktor penghambat pengawasan dosen karena kurangnya
kesejahteraan makna penelitian ini peneliti memberi kode “PC5.5”. Hal
tersebut terungkap berdasarkan hasil wawancara dengan informan
16 sebagai dosen, mengungkapkan bahwa kesejahteraan dosen masih
kurang sehingga sebagian dosen kurang mendukung kegiatan yang
diadakan dari Universitas misalnya: adanya pelatihan dan seminarseminar yang diadakan di UIA, solusinya ditingkatkan lagi kesejahteraan
dosen karena dengan tercukupi kebutuhnya maka dengan sendirinya
akan mendukung apapun yang diprogramkan di UIA.(Kode wawancara
PC5.5-B9).
Pelaksanaan strategi terjadi sebagai suatu rangkaian langkah,
program, investasi dan gerakan disepanjang waktu. Pengendalian
atas implementasi merupakan jenis pengendalian strategi yang harus
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dilaksanakan, di samping peristiwa-peristiwa tersebut menjadi jelas.
Pengendalian atas implementasi (implementation kontrol) dirancang
untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan
mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakantindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Dua jenis dasar
pengendalian atas implementasi adalah pemantauan daya dorong
strategi dan pemeriksaan peristiwa penting(John A & Richard B, 2016).
a)

Standart Rekrutmen.
Perencanaan strategis meliputi langkah, yang setiap langkah
melibatkan banyak pengumpulan informasi/data, analisa data
dan evaluasi yang dilakukan berulng-ulang oleh manajemen,
unsur perencanaan strategis, antara lain: mendefinisikan filosofi
perusahaan sebagai langkah awal, mengkaji kondisi lingkungan,
mengevaluasi kekuatan dan kelembahan perusahaan(Goal, 2014).
Dalam pelaksanaan rekrutmen perlu dilakukan pengawasan
apakah prosedur sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan
oleh perguruan tinggi, apabila ada penyimpangan maka perlu
adanya perbaikan.

b)

Coaching dan monitoring
Lima elemen pengendalian internal audit yaitu : 1). Lingkungan
Pengendalian (Control Environment), 2). Penaksiran Risiko (Risk
Assesment), 3). Aktivitas Pengendalian (Activity Control), 4).
Informasi dan Komunikasi (Information and Communication),
dan 5). Pemantauan (Monitoring) menurut Coso (2013) dalam
(Aresteria, 2018).Coaching yang efektif akan membuat pekerjaan
lebih mudah. Coaching disatu sisi diharapkan meningkatkan
kinerja bawahan dan disisi lain diharapkan mampu meningkatkan
karier pimpinan, (Wibowo, 2016a). Coaching bertujuan untuk
memberikan masukan-masukan dengan tujuan agar kinerja dosen
meningkat, dengan diadakan coaching diharapkan permasalahan
cepat teratasi dan tidak berlarut-larut.
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c)

Pengaruh Pengawasan.
Peran auditor internal sangat diperlukan dalam suatu organisasi,
karena auditor internal merupakan penilai independen untuk
menelaah operasional organisasi dan mengevaluasi kecukupan
kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Dalam
menjalankan tugasnya auditor internal harus didukung dengan
integritas manajemen yang baik.(Allan R, 2011). Pengawasan
internal diperguruan tinggi perlu dilakukan secara berkala agar
permasalahan cepat terselesaikan dan tidak menumpuk sehingga
dapat menghambat pekerjaan. Dengan adanya monitoring yang
dilakukan oleh team khusus atau pimpinan sangat mempengaruhi
kinerja.

d)

Dukungan.
Motivasi datang dari dalam diri manusia. Karena pemimpin
organisasi perlu menciptakan kondisi dimana pekerja dapat
memotivasi diri mereka sendiri. Pemimpin mendorong pekerja untuk
percaya pada diri sendiri dan organisasi tempat mereka bekerja.
(Wibowo, 2016a). Motivasi baik dari dosen yang bersangkutan
ataupun motivasi dari pimpinan sangat mempengaruhi hasil
kinerja dosen. Dengan adanya motivasi hasil kerja akan lebih bagus
serta efektif serta efisien.

e)

Tantangan Manajemen SDM.
Tantangan manajemen SDM ada 3 yaitu tantangan yang bersifat
internal, tantangan yang bersifat eksternal dan keadaan ketenaga
kerjaan. Tantangan internal adalah suatu kondisi atau rintangan/
halangan yang bersumber dari dalam perusahaan. Tantangan
eksteral adalah berbagai hal pertumbuhan ataupun perkembangan
berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya.
(Veithzal, 2015). Tantangan dapat berasal dari dalam maupun dari
luar perguruan tinggi, tantangan dapat sebagai pemacu semangat
yang penting bagaimana kita menyikapinya untuk menghadapi
tantangan tersebut.
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1). Analisis Subfokus: Pengawasan
Lima aspek yang dibangun untuk subfokus pengawasan antara
lain: pelaksanaan training, coaching dan monitoring, pengaruh
program pelatihan, anggaran biaya, pendukung dan penghambat dalam
pengawasan dosen. Penelitian ini menemukan fakta bahwaa pelaksanaan
pelatihan dalam pengawasan dosen di UIA, berdasarkan analisa peneliti
dari hasil wawancara dengan informan, sebagai berikut:
a)

b)

Setelah selesai mengadakan pelatihan, maka petugas yang
bertanggung jawab pada saat pelatihan membuat pelaporan
hasil pelatihan untuk disampaikan ke pimpinan terkait kemudian
pimpinan melakukan analisa mengenai manfaat dari pelatihan.
Dan diharapkan dengan pelatihan akan menambah pengetahuan
atau ketrampilan bagi dosen sehingga dapat meningkatkan kualitas
tenaga dosen.
Pelaksanaan pelatihan dan seminar dilakukan bersifat tentatif
sesuai dengan kebutuhan dosen. Sehingga pelatihan dilakukan
pada saat diperlukan dan belum ada jadwal yang ditargetkan
diawal tahun.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa coaching dan monitoring
dalam pengawasan dosen di UIA, berdasarkan analisa peneliti dari hasil
wawancara dengan informan, sebagai berikut:
a)

b)
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Monitoring dilakukan oleh pemimpin dengan cara memeriksa hasil
laporan yang dibuat oleh panitia pelaksana pelatihan atau seminar
setelah selesai melakukan pelatihan, bertujuan untuk melakukan
review hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan, apakah ada
manfaatnya atau tidak dan apabila bermanfaat maka perlu ditindak
lanjuti dan apabila tidak ada dampaknya maka perlu ditinjau
kembali.
Monitoring pelatihan dalam bentuk mengevaluasi hasil kerja
dosen setelah melaksanakan pelatihan, ada perubahan atau tidak.
Apabila hasilnya baik maka akan meningkatkan kinerja dosen yang
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bersangkutan dan berdampak pada perguruan tinggi juga. Tetapi
apabila hasilnya kurang bagus maka perlu dievaluasi kembali
kesalahannya ada dimana dan dilakukan perbaikan.
Penelitian ini menemukan fakta bahwa pengaruh program pelatihan
dalam pengawasan dosen di UIA, berdasarkan analisa peneliti dari hasil
wawancara dengan informan, sebagai berikut:
a)

Pelatihan berpengaruh terhadap ketrampilan, pengetahuan dan
kualitas dosen di dalam melaksanakan pengajaran.

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan mengenai
pelaksanaan, faktor pendukung, faktor penghambat di dalam
pengawasan dosen di UIA, sebagai berikut:
Pelaksanaan pengawasan dosen di UIA :
1)
2)

Monitoring dilakukan secara berkala oleh team LPJM.
Pimpinan tidak melakukan monitoring khusus, hanya melakukan
tanya jawab langsung ke peserta yang mengikuti pelatihan ataupun
seminar secara redom.

Pendukung pengawasan dosen di UIA :
1)
2)
3)

Adanya kesadaran dan keseriusan dari dosen untuk memajukan
UIA.
Tersedianya dana yang cukup dan SOP untuk pengawasan
Adanya visi dan misi yang diturunkan ke masing-masing Fakultas.

Penghambat pengawasan dosen di UIA
1)
2)
3)
4)

Kurangnya minat dosen untuk mengikuti pelatihan.
Kurangnya control dan pendekatan dari pihak pimpinan kepada
bawahan
Kesejahteraan dosen masih kurang.
Penggunaan system tehnologi yang belum efektif
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a)

Kreteria Perguruan Tinggi Yang Unggul

Kemenristek dikti memiliki lima komponen penilaian. Saat ini,
komponen penilaian pendidikan tinggi Kemenristekdikti ada lima,
sebagai berikut:
a)

b)

c)

128

Kualitas Sumber Daya Manusia, yang mencakup rasio mahasiswa
dan dosen, persentase lektor kepala dan guru besar, serta jumlah
dosen dengan pendidikan Strata 3.
Untuk rasio dosen/mahasiswa 30) hampir sebagian besar prodi
di UIA sudah terpenuhi. Untuk dosen dengan kepangkatan lektor
kepala dan guru besar masih kurang ada beberapa dosen yang
baru proses pengajuan kepangkatan untuk naik ke jenjang lektor
kepala dan guru besar. Untuk dosen UIA yang memiliki pendidikan
S.3 masih kurang mayoritas dosen masih berpendidikan S.2, tetapi
sudah ada progress dengan target 5 tahun kedepan 80 % dosen
sudah berpendidikan S.3 karena saat ini sudah ada beberapa
dosen yang melanjutkan pendidikan S.3 baik dengan biaya sendiri
atau bea siswa dari pemerintah dan diharapkan setiap tahun ada
penambahan minimal 2 orang dosen yang lulus S.3 di setiap prodi.
Kualitas kelembagaan, dimana akreditasi jurusan/ program
studi dan kelembagaan, jumlah jurusan/ program studi yang
terakreditasi Internasional, jumlah kerjasama perguruan tinggi,
dan jumlah mahasiswa asing menjadi penentu.
Kualitas akreditasi jurusan /program studi UIA mayoritas B dan
ada juga beberapa yang sudah berkreditasi A, UIA menjalin kerja
sama dan pertukaran pelajar dengan beberapa Universitas yang
ada di luar negeri baik S.1 maupun S.2. Beasiswa diberikan kepada
mahasiswa yang memiliki nilai kumlot untuk melanjutkan kuliah di
luar negeri dengan Universitas yang sudah kerjasama dengan UIA.
Penilaian Kemenristekdikti bertitikberat pada kegiatan
kemahasiswaan, tepatnya seberapa baik kinerja unit kegiatan
mahasiswaannya.
Untuk memperdalam dan meningkatkan keimanan dan taqwa
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d)

e)

kepada Alloh SWT bagi mahasiswa maupun dosen, maka UIA
mengadakan pengajian setiap hari Rabu pagi sebelum dimulai
perkuliahan yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen. Selain itu
mahasiswa melakukan kunjungan di perusahaan swasta dan
instansi pemerintahan. Terutama untuk mahasiswa semester
6 diwajibkan untuk melakukan praktek magang di perusahaan
swasta maupun pemerintahan.
Kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat, memiliki
cakupan yang lebih luas yaitu jumlah artikel ilmiah terindeks
scopus per jumlah dosen, kinerja pengabdian pada masyarakat,
dan kinerja penelitian.
Dosen UIA setiap semester melakukan pengabdian masyarakat
dengan melakukan seminar-seminar dan memberikan pengarahan
ke masyarakat yang berhubungan dengan UMKM, kesehatan,
kewirausahaan dll. Di wajibkan setiap dosen untuk melakukan
penelitian dan membuat artikel jurnal dari penelitian tersebut serta
diterbitkan di jurnal terindeks scopus, sementara ini penelitian
dosen masih dilakukan secara kelompok dan minimal dalam satu
semester ada 1 jurnal yang terbit dari masing-masing jurusan.
Kualitas inovasi, mengacu pada kinerja inovasi perguruan tinggi
yang bersangkutan.
Untuk meningkatkan keimanan dan memperdalam ilmu agama, UIA
mewajibkan mahasiswa harus bisa membaca Al-Quran secara benar
dan lancar, bagi mahasiswa yang akan maju ujian skripsi diwajibkan
memiliki sertifikat lulus membaca Al-Quran. Sebelum dimulainya
sidang skripsi mahasiswa diwajibkan untuk membacakan ayat suci
Al-Quran. Selain bisa membaca Al-Quran diharapkan lulusan UIA
dapat mengerti terjemahan dari Al-Quran, maka mahasiswa UIA
diwajibkan mengikuti tambahan pelajaran Tam-Yiz Quran.
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN
REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap 7
informan kunci dan 18 informan pendukung yang telah menghasilkan
berbagai temuan. Temuan-temuan tersebut merupakan makna yang
terungkap dari jawaban informan kunci dan informan pendukung
terhadap pertanyaan semi terstruktur yang diajukan oleh peneliti.
Jawaban informan kunci yang ditranskripsikan telah dimaknai dan
diberi kode deskriptif (open coding) di bab 4. Kode-kode deskriptif
tersebut dikelompokkan ke dalam masing-masing tema sesuai dengan
kode tematiknya (axial coding). Ringkasan temuan penelitian yang
sudah diberi kode ada di lampiran 2. Data telah diuji keabsahannya
pada bab 4 dengan membandingkan data primer dengan data sekunder.
Ada tiga uji keabsahan data yang telah dilakukan dalam penelitian
ini, yaitu: triangulasi data, triangulasi metode, dan triangulasi teori.
Pada triangulasi data, makna yang diperoleh dari informan kunci
dibandingkan dengan makna yang diperoleh dari hasil wawancara
kepada informan pendukung. Pada triangulasi metode, makna hasil
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pengamatan dibandingkan dengan aktivitas dan hasil kerja informan
kunci. Pada triangulasi teori, makna dibandingkan dengan teori yang
telah dirumuskan oleh para ahli dan hasil penelitian ilmiah yang telah
dilakukan sebelumnya. Teori dibangun dengan melakukan seleksi setiap
fakta (selective coding) berdasarkan analisis adanya hubungan fakta dari
setiap makna dan perpotongan kode-kode tematiknya untuk masingmasing subfokus yang diteliti.
Dari fakta-fakta tersebut yang harus dilakukan di dalam perencanaan
SDM dosen di UIA antara lain: diperlukan adanya peta kebutuhan dosen
supaya mudah mengatasi apabila ada kekurangan dosen dimasingmasing prodi, perlu dibuatkan perencanaan penganggaran biaya
diawal tahun sebelum pelaksanaan tahun berjalan, dibuatkan SOP
serta disosialisasikan ke masing-masing fakultas, memaksimalkan
penggunaan system tehnologi yang sudah ada untuk menunjang proses
perencanaan, diperlukan adanya pengawasan dan kontrol dari pimpinan
dimasing-masing fakultas untuk memperlancar jalannya perencanaan
dosen agar cepat teratasi.
Penelitian ini menemukan fakta bahwa pendukung dalam
perencanaan dosen di UIA, berdasarkan analisa peneliti dari hasil
wawancara dengan informan, sebagai berikut:
a)
b)
c)

Adanya perencanaan anggaran biaya yang dilakukan sebelum
melakukan rekrutmen.
Sudah dibuatkan SOP yang mengatur mengenai perencanaan
dosen.
Adanyan dukungan sebagian dari dosen untuk ikut mensukseskan
dalam proses perencanaan SDM.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa hambat dalam perencanaan
dosen di UIA, berdasarkan analisa peneliti dari hasil wawancara dengan
informan, sebagai berikut:
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a)
b)
c)

Kurangnya sosialisasi mengenai perencanaan dosen dimasingmasing fakultas.
Penggunaan system tehnologi yang belum maksimal sehingga
dapat menghambat proses pelaksanaan perencanaan dosen.
Kurangnya kontrol dari pimpinan dimasing-masing fakultas,
sehingga kebutuhan dosen tetap tidak cepat teratasi, untuk
memenuhi kekurangan dalam hal pelaksanaan perkuliahan dengan
menggunakan dosen tidak tetap.
Gambar 5.1
Perencanaan

Sumber: Data diolah peneliti
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Penelitian ini menemukan fakta bahwa pendukung dalam
pengembangan dosen di UIA, berdasarkan analisa peneliti dari hasil
wawancara dengan informan, sebagai berikut:
a)
b)
c)
d)

Adanya keseriusan dari pihak pimpinan fakultas untuk mendukung
pengembangan dosen.
Adanya seminar, pelatihan dan work shop baik yang dilaksanakan
di dalam maupun di luar UIA.
Adanya kesadaran dan dukungan dari dosen untuk memajukan UIA
karena didasari unsur relegius yang dimilki oleh dosen UIA.
Diperlukan tersedianya dana yang cukup dan SOP mengenai
pengembangan dosen.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa penghambat dalam
pengembangan dosen di UIA, berdasarkan analisa peneliti dari hasil
wawancara dengan informan, sebagai berikut:
a)
b)
c)
d)
e)
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Masih ada beberapa dosen yang kurang minat untuk mengikuti
pelatihan dan seminar.
Belum tersedia anggaran biaya yang terencana dan belum
memaksimalkan penggunaan tehnologi.
Kurangnya pendekatan dan control dari pimpinan mengenai hasil
pelatihan yang dilakukan oleh dosen.
Belum ada petugas khusus yang bertanggung jawab mengenai
pelaksanaan pengembangan dosen.
Kesejahteraan dosen masih kurang sehingga sebagian dosen sibuk
mencari tambahan di luar UIA.
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Gambar 5.2
Pengembangan

Sumber: Data diolah peneliti

Penelitian ini menemukan fakta bahwa anggaran biaya dalam
pelaksanaan di UIA, berdasarkan analisa peneliti dari hasil wawancara
dengan informan, sebagai berikut:
a)

Pengajuan anggaran diajukan secara tentatif apabila ada pelatihan
baru mengajukan persetujuan ke pimpinan, apabila disetujui baru
dilaksanakan pelatihan.
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b)

Perencanaan anggaran disampaikan pada saat rapat kerja tahunan.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa pendukung dalam
pelaksanaan program pelatihan, seminar di UIA, berdasarkan analisa
peneliti dari hasil wawancara dengan informan, sebagai berikut:
a)
b)

Adanya motivasi dari para pimpinan untuk memberikan support
kepada dosen.
Keinginan dari dosen yang bersangkutan untuk belajar dan
mengembang kan diri.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa penghambat dalam
pelaksanaan program pelatihan, seminar di UIA, berdasarkan analisa
peneliti dari hasil wawancara dengan informan, sebagai berikut:
a)

b)
c)
d)
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Sebagian dosen sibuk dengan kegiatan yang dilakukan di luar
kampus, sehingga sebagian dosen tidak dapat mengikuti pelatihan
dan seminar yang diadakan UIA.
Kurangnya control dan pendekatan dari pimpinan kepada bawahan.
Kurangnya sosialisasi dari pimpinan kepada dosen mengenai
peraturan-peraturan yang baru.
Kesejahteraan dosen masih kurang sehingga sebagian dosen sibuk
mencari tambahan kegiatan mengajar di luar kampus.
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Gambar 5.3
Pengawasan

Sumber : Data diolah peneliti

B. Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi
secara teoritis dan praktis sebagai berikut:
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1.

Implikasi Teoritis

a.

Dengan mengetahui manfaat dari MSDM Universitas dapat sebagai
bahan masukan bagi Universitas lain dalam mengambil keputusan
langkah-langkah awal untuk mendapatkan SDM yang berkualitas
yaitu dengan cara-cara: perencanaan, pengembangan dan
pengawasan dosen.
Bagi peneliti berikutnya yang ada hubungannya dengan MSDM
dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian selanjutnya
dengan subfokus lain yang ditambahkan.

b.

2.

Implikasi Praktis

a.

Bagi organisasi dapat sebagai bahan masukan dan pertimbangan
di dalam praktik pengembangan SDM mengenai pengetahuan,
ketrampilan, perencanaan, mengarahan dan pengawasan untuk
tenaga dosen.
Di dalam praktik SDM dapat digunakan sebagai gambaran
perencanaan, pengembangan dan pengawasan SDM dosen yang
telah dilakukan di UIA.

b.

C. Rekomendasi
Peneliti menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan dalam
teori yang dibangun akibat adanya keterbatasan selama penelitian yang
dilakukan. Penelitian lanjutan dapat dikembangkan untuk menguji teori
yang telah dibangun atau menghasilkan teori baru yang lebih nyata. Halhal yang perlu diperhatikan dalam penelitian lanjutan, diantaranya:
1)

2)
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Penelitian lanjutan bisa melibatkan lebih banyak informan kunci
dan informan pendukung untuk Universitas yang memiliki fakultas
dan cabang kampus yang lebih banyak.
Penelitian lanjutan bisa menggunakan metode yang berbeda agar
diperoleh makna baru untuk memperkuat teori yang dibangun,
yaitu menggunakan metode kuantitatif, untuk mengetahui
pengaruh dari masing-masing variabel.
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3)
4)

Peneliti lanjutan dapat menambahkan data informan misalnya:
pengalaman kerja, salary, kompensasi dosen dan lain-lain.
Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian di lingkungan
Universitas yang bersifat umum yang tidak ada unsur agama
(Islam).

Model teoritis yang dibangun dari penelitian ini dapat diterapkan
pada Universitas –Universitas lain, apabila:
1)

2)
3)
4)
5)

6)

Didukung dan dilandasi oleh nilai relegius yang kuat dari dosen
sehingga dapat meningkatkan kinerja karena keiklasan dan ibadah
kepada Alloh SWT.
Pimpinan terbuka menerima kritik dan saran-saran maupun
masukan yang bertujuan membangun Universitas.
Menjalin hubungan yang baik dengan dosen, staff, masyarakat
sekitar dan pihak lain sehingga tercipta kerjasama yang baik.
Menanamkan rasa saling memiliki dengan cara menjaga nama baik
Universitas baik di dalam maupun di luar kampus.
Dalam menjalankan operasionalnya mengikuti aturan-aturan yang
telah ditentukan oleh Dikti dan diterapkan serta disosialisasikan ke
fakultas-fakultas dibawahnya.
Pimpinan mendukung karyawan untuk menyampaikan ide-ide
dan inovasi yang membangun sehingga dapat bermanfaat untuk
perkembangan Universitas.

Di dalam manajemen SDM di Universitas masih ada beberapa
kekurangan dan kelemahan, sehingga diperlukan adanya perbaikan
sebagai berikut:
1)

Di dalam perecanaan ditemukan fakta kurangnya support dan
sosialisasi dari pimpinan maka disarankan perlu ditingkatkan lagi
support dari pimpinan dan sosialisasi mengenai dan visi dan misi
UIA ke masing-masing prodi.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Di dalam perencanaan SDM ditemukan fakta bahwa masih belum
memaksimalkan penggunaan tehnologi, maka disarankan di
dalam perencanaan, pengembanagan lebih memaksimalkan lagi
penggunaan tehnologi agar lebih efektif dan efisien dalam hal
waktu dan biaya.
Di dalam analisis kebutuhan dosen ditemukan fakta data diperoleh
dari masing-masing fakultas, maka disarankan untuk memenuhi
kebutuhan dosen perlu dibuatan peta perencanaan kebutuhan
dosen yang dilakukan di awal tahun yang dibuat oleh Hrd kemudian
di sosialisasikan ke masing-masing fakultas untuk dilaksanakan,
Di dalam standart rekrutmen ditemukan fakta masih belum
ada petugas yang bertanggung menangani rekrutmen maka
disarankan adanya petugas khusus yang menangani rekrutmen di
Hrd. Rekrutmen yang melakukan petugas Hrd mulai dari mencari
calon-calon dosen yang dibutuhkan sesuai dengan kreteria sampai
dengan proses seleksi.
Di dalam pengembangan dosen ditemukan fakta masih kurangnya
minat dosen untuk mengikuti pelatihan yang di adakan di UIA,
maka disarankan pemimpin dimasing-masing fakultas untuk
memberikan support dan pendekatan kepada dosen maupun staff,
sehingga terjalin hubungan yang erat antara atasan dan bawahan,
sehingga dosen dapat termotivasi untuk mengikuti pelatihan.
Penghambat di dalam pengembangan ditemukan fakta kurangnya
kesejahteraan dosen, maka disarankan para pimpinan perlu
memperhatikan mengenai kesejahteraan dosen, maka disarankan
para pimpinan meningkatkan kembali kesejahteraan dosen
misalnya: salary, kesehatan maupun kesejahteraan lainnya.
Di dalam pengawasan (controlling) ditemukan fakta belum
tersedianya anggaran biaya untuk pelatihan maka disarankan
dibuatkan budget anggaran biaya diawal tahun sebelum
pelaksanaan yang dikelola oleh LPJM dan diajukan di rapat tahunan,
selain itu di buatkan list daftar rencana seminar-semiar yang akan
dilaksanakan 1 tahun kedepan.
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8)

9)

Dosen tetap UIA mayoritas masih berpendidikan S.2 maka peneliti
menyarankan supaya Hrd atau pimpinan memberikan support dan
motivasi kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan S.3 dengan
cara membuatkan list target untuk 5 tahun ke depan serta mefollow
up setiap tahunnya.
Kualitas akreditasi jurusan /program studi UIA mayoritas B,
tetapi ada juga yang A, maka peneliti menyarankan akreditasi di
prodi ditinggkatkan untuk yang masih B ditingkatkan menjadi A,
dengan dibuatkan target minimal 5 tahun kedepan dan pimpinan
mendukung dosen untuk melakukan pengabdian masyarakat dan
penelitian hasilnya dimasukkan ke jurnal yang terindek scopus.

Di dalam persaingan yang semakin ketat diantara perguruan tinggi
maka diperlukan perbaikan-perbaikan dalam hal pelayanan kepada
mahasiswa dalam memberikan saran dan prasarana yang baik dan
didukung dengan penggunaan tehnologi yang modern, serta adanya
unsur relegius sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri di mata
masyarakat sebagai pengguna jasa.
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