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ABSTRACT 

 
The purpose of the study is to analyze the role of  internal organization in  

Bandung School of Administration Science performance Improvement . It is supposed 
that the performance of the school  is still unsatisfied because the problem of the  
internal organization environment. The  problem analysis  is done based on the theory 
of organization environment, and the theory of the organizational performance as the 
impact of the human resources performance. The  method of the research used is a 
descriptive qualitative approach.  

The  result, of the  study  shows that: 
1. The employee, and organization performance in The Bandung school of 

Adminstration Science, strongly influenced by the internal environment 
organization. Such as by the human resource competencies, leadership, financial , 
and marketing management. 

2. Even the income of the employee paid under the City minimum rate, but they  still 
have their dedication on their work. There are other factors, that motivate them 
such as the non financial factors like the chance to study to the higher level in this 
school, or to reach the possibility to earned money in the other university outside 
the work hours by giving lecture. 

  
The keywords : internal organization environment,  work performance. 
 
 
A. PENDAHULUAN 

Yayasan Bina Administrasi Bandung, 
pada tahun 2000, mendirikan Sekolah 
Tinggi Ilmu Administrasi Bandung Strata 
Satu, dan berdasarkan Kep.Mendiknas 
No. 255/E/O/2011 tanggal 10 November 
2011 tentang penyelenggaraan Program 
Studi Ilmu Administrasi Jenjang 
Magister( S2) pada STIA Bandung, yang 
memiliki visi dan misi. 

Visi: Menjadikan STIA Bandung 
sebagai Perguruan Tinggi Profesional 
Strata Dua yang menghasilkan Sumber 
Daya Manusia berkualitas, bermoral, 
amanah dalam Bidang Administrasi 
Negara  tahun 2020. Sedangkan misi 
yang telah ditetapkan ialah : 

Misi :  
1. Membina integritas dan tata kelola 

institusi sesuai filosofi dan prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik 
“good governance”; 

2. Membangun kemitraan dengan 
semua pihak dalam keselarasan dan 
kemanfaatan; 

3. Menjadikan STIA Bandung sebagai 
himpunan berkaryanya para ahli ilmu 
administrasi, baik para lulusan pra-
pasca maupun pasca sarjana yang 
berkompeten. 

 
Visi dan misi tersebut di atas, 

dilaksanakan dengan membentuk 
organisasi pembelajaran Sekolah Tinggi 
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Ilmu Administrasi Bandung, yang kondisi 
Sumber Daya Orgasnisasinya masih 
terbatas. 

Keterbatasan Sumber Daya 
Organisasi, sangat memengaruhi 
pelaksanaan proses pembelajaran, 
sebagai salah satu aspek kinerja atau 
produktivitas organisasai. Keterbatasan  
tersebut diatas antara lain : 
1. Fisik.  
2. Sumber Daya Manusia ( SDM)   
3. Keuangan 
4. Mesin 

Dari ke empat Sumber daya 
organisasi seperti tersebut di atas, unsur 
manusia, merupakan unsur yang paling 
penting dalam upaya mencapai hasil 
seperti yang ditetapkan dalam visi dan 
misi organisasi. 

Tujuan tersebut telah diperjuangkan 
dalam kurun waktu selama 13 tahun, 
namun kenyataannya, kinerja organisasi 
yang meliputi keempat hal tersebut di 
atas, belum tercapai dengan maksimal. 
Dalam perjuangan mencapai hasil ini 
peneliti mendapatkan fenomena-
fenomena masalah  diantaranya: yaitu 
bahwa para pegawai kurang gigih dalam 
mempromosikan Sekolah Tinggi Ilmu 
Administrasi Bandung, sehingga 
perolehan mahasiswa belum mencapai 
standar Nasional Pendidikan, seperti 
yang tercantum dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Yang menyatakan  “Standard nasional 
pendidikan terdiri atas standard isi, 
proses, kompetensi lulusan, tenaga  
kependidikan, sarana dan prasarana, 
pengelolaan, pembiayaan dan penilaian 
pendidikan yang harus ditingkatkan 
secara berencana dan berkala”. Undang 
Undang ini kemudian ditindak lanjuti 
oleh Menteri Pendidikan Nasional  
dengan KEPMENDIKNAS  Nomor 
234/U/2000 tentang Pedoman  

Pendirian Perguruan Tinggi, menetapkan  
jumlah mahasiswa dalam satu kelas, 
yaitu  30 mahasiswa untuk jurusan  
sosial, dan 20 untuk jurusan eksak 
Namun, dalam penerimaan Mahasiswa 
Baru, STIA Bandung belum mencapai 
target sesuai dengan  ketentuan 
tersebut.  

Beberapa pegawai belum 
menguasai IPTEK kususnya komputer, 
sehingga berakibat terganggunya  kinerja 
pegawai operasional administratif.  Hal 
ini disebabkan karena rekrutmen  
pegawai tidak dilakukan sesuai dengan 
kompetensi yang diperlukan, demikian 
pula dalam jabatan jabatan strategis, 
seperti misalnya  para pensiunan pejabat 
birokrat dari beberapa Instansi, baik 
yang berasal dari TNI dan Sipil, lalu 
ditempatkan pada posisi strategis 
perguruan tinggi STIA BANDUNG. Bila 
keadaan semacam ini dibiarkan terus 
menerus, dapat diduga bahwa kinerja 
organisasi akan terganggu. 

Pelayanan pegawai kurang 
memuaskan. Hal ini disebabkan 
kehadiran pegawai di kantor tidak 
seperti yang diharapkan. Sebagai 
informasi, bahwa para mahasiswa di 
STIA Bandung, sebagian besar adalah 
pegawai, baik sebagai pegawai negeri 
Sipil, maupun swasta. Untuk mendapat 
ijin mengurus kepentingan pribadi, 
biasanya pegawai tersebut susah 
mendapatkannya. Sedangkan di STIA 
Bandung  kurang  mendapatkan  
pelayanan  seperti yang  mereka  
harapkan. Bila hal ini dibiarkan terus 
menerus, akan berpengaruh terhadap 
penerimaan mahasiswa baru untuk 
tahun berikutnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah 
diatas, maka peneliti menetapkan 
rumusan masalahnya adalah: 
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1. Bagaimanakah kondisi lingkungan 

internal di Sekolah Tinggi Ilmu 
Administrasi Bandung? 

2. Bagaimanakah kinerja organisasi 
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 
Bandung? 

3. Bagaimanakah peran lingkungan 
intern organisasi dalam 
meningkatkan kinerja organisasi 
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 
Bandung ? 

 
B. TINJAUAN TEORITIS DAN 

KONSEPTUAL 
1. Pengertian Peranan 

Perilaku seseorang dalam 
kehidupan sebagai individu dan sosial 
dengan masayarkat , merupakan suatu 
tindakan yang harus dijalaninya, sesuai 
dengan norma-norma yang berlaku. 
Tindakan itu merupakan peran dari 
seseorang tersebut. Oleh sebab itu 
peranan adalah suatu konsep tentang 
apa yang dilakukan oleh individu yang 
penting bagi struktur sosial masyarakat 
yang meliputi norma –norma yang 
dikembangkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat . 
Selanjutnya, Soekanto (2002: 243) 
mendefinisikan peranan adalah: “Aspek 
dinamis dari kedudukan apabila 
seseorang melaksanakan hak-hak dan 
kewajiban-kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka ia melakukan 
peranan”. 

Dari kedua pendapat seperti 
tersebut di atas, dapat disimpulkan, 
bahwa peranan adalah  fungsi yang 
melekat pada sesuatu/seseorang dalam 
posisinya yang berkaitan dengan 
kedudukannya atau jabatannya. 

 
2. Tujuan yang ingin dicapai  

Tujuan yang ingin dicapai oleh 
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 
Bandung, yaitu seperti yang tercantum 

dalam misi  yaitu terwujudnya SDM  
yang berkuslitas bemoral dan amanah. 
Yang dimaksudkan dengan berkualitas 
ialah seorang  pribadi yang memiliki 
pengetahuan dan ketrampilan guna 
menunjang pekerjaan yang dibebankan 
kepadanya. 

Sedangkan bermoral diartikan 
sebagai “suatu ajaran tentang baik dan 
buruk pernbuatan dan kelakuan“ (Kamus 
bahasa Indonesia, 1976: 654). Berkaitan 
dengan bermoral ini diharapkan Sekolah 
Tinggi Ilmu Administrasi Bandung 
menghasilkan pribadi yang dapat 
membedakan perbuatan yang baik dan 
yang buruk, sehingga mampu berbuat 
dan berperilaku baik dalam segala 
kehidupannya. 

 
3. Pengertian Administrasi 

Suganda (1991:15) menyatakan 
bahwa :pengertian administrasi adalah : 

Seluruh proses organisasi dalam 
penentuan sasaran dan 
pencapaiannya dengan 
menggunakan sumber-sumber yang 
tersedia secara efisien melalui dan 
besama-sama dengan orang lain 
secara terkoordinasi dengan 
menerapkan fungsi- fungsi 
perencanaan, eksekusi, 
pengorganisasian, persuasi, 
pemimpin dan penilaian. 

 
Dari definisi adminisatrasi seperti 

tersebut di atas, dapat dikemukakan 
beberapa intinya, yaitu : 
a) Administrasi merupakan proses 

organisasi dalam menetapkan 
sasaran dan pencapaian tujuan, 
dengan menggunakan sumber-
sumber yang tersedia dalam 
organisasi. 

b) Adanya kerjasama secara 
terkoordinasi untuk mencapai tujuan, 
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yang telah ditetapkan dalam 
perencanaan.  

c) Proses administrasi dalam bentuk 
kerjasama tersebut, terjadi dalam 
suatu organisasi,yaitu Sekolah Tinggi 
Ilmu Administrasi Bandung 

 
Menurut Siagian (Makmur, 2009:7) 

bahwa administrasi adalah: 
Keseluruhan proses kerjasama 
antara dua orang atau lebih yang 
didasarkan atas rationalitas tertentu 
dalam rangka pencapaian tujuan 
yang telah ditentukan sebelumnya 
dengan memanfaatkan sarana dan 
prasarana tertentu secara 
berdayaguna dan berhasil guna. 

  
Definisi yang dikemukakan oleh  

Siagian ini menitik beratkan pada 
kerjasama antara dua orang atau lebih 
tersebut, didasari oleh suatu pemikiran 
yang matang oleh seluruh anggota 
dalam organisasi sebagai komitmen 
besama. Proses kerjasama tersebut, 
dengan memanfaatkan sumber yang 
tersedia dalam organisasi. 

Dari ke dua definisi seperti tersebut 
di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam 
administrasi selalu terdapat: 
a) Adanya manusia lebih dari satu 

orang; 
b) Adanya tujuan yang jelas; 
c) Adanya pembagian tugas; 
d) Adanya tindakan secara efisien dan 

efektif; 
e) Tindakan didasari dengan 

menggunakan rationalitas tertentu. 
 

4. Pengertian Administrasi 
Pendidikan 
Administratie (bahasa Belanda) 

diartikan dalam arti sempit, yaitu tata 
usaha, yang mengurus tentang surat 
menyurat (ketatausahaan). Sedang 
administrasi dalam arti luas, adalah seni 

(art) dan  ilmu  science) yang berarti 
mengelola (memanaj) sumber daya yang 
meliputi: man, money, material, 
machine, method, marketing, minute 
dan information untuk mencapai tujuan 
secara effektif dan efisien. 

Dari ke dua kata: administrasi dan 
pendidikan akan timbul suatu istilah: 
administrasi pendidikan, yang artinya 
menurut Sutisna (Riduwan 2009:29) 
adalah 

“Suatu peristiwa mengkoordi-
nasikan kegiatan-kegiatan yang 
saling tergantung dari orang-orang 
dan kelompok-kelompok dalam 
mencapai tujuan bersama 
pendidikan anak-anak.”  

 
Bila pengertian administrasi 

pendidikan ini diterapkan ke dalam 
organisasi, proses pendidikan itu 
dilaksanakan oleh pimpinan organisasi. 

Depdikbud (1987:6) mengemu-
kakan:  

“Administrasi pendidikan sebagai 
suatu teori berfungsi menjelaskan 
gejala-gejala atau kejadian dalam 
kerjasama pendidikan, dan 
memberikan tuntunan dalam 
mengambil keputusan berdasarkan 
prediksi kejadian-kejadian yang 
mungkin terjadi.” 

 
Admisistrasi pendidikan sebagai 

suatu proses atau kegiatan dapat 
diartikan keseluruhan kegiatan 
menyediakan dan memberdayakan 
sumber-sumber yang tersedia di dalam 
organisasi, untuk mencapai tujuan 
pendidikan secara efektif dan efisien. 

 
5. Pengertian Organisasi 

Oganisasi, merupakan alat 
manajemen untuk mewadahi sumber 
daya manusia dalam bekerjasama untuk 
mencapai tujuan dari organisasi 
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tersebut. Telah banyak para ahli 
mengemukakan definisi mengenai 
organisasi, misalnya yang dikemukakan 
oleh Robbins (Sopiah 2008:3) adalah: 

“Organization is a consciously 
coordinated social units, composed 
of two or more people.that function 
on a relatively  continuous  basic to 
achieve a common goals or sets of 
goals.” 

 
Bila diartikan ke dalam bahasa 

Insonesia, organisasi adalah merupakan 
satuan sosial yang  terkoordinir secara 
sadar,  yang relatif  berjalan secara 
berkelanjutan, terdiri dari 2 orang 
manusia atau   lebih untuk mencapai  
suatu tujuan atau beberapa tujuan. 

Organisasi menurut  Lubis &  
Huseini (1987:1)  adalah: 

Suatu kesatuan sosial  dari 
sekelompok manusaia, yang saling 
berinteraksi menurut suatu pola 
tertentu sehingga setiap anggota 
organisasi memiliki fungsi dan 
tugasnya masing-masing, yang 
sebagai suatu kesatuan  mempunyai 
tujuan tertentu  dan mempunyai 
batas-batas yang jelas, sehingga 
dapat dipisahkan secara tegas dari 
lingkungannya. 

 
Berdasarkan pengertian tersebut di 

atas, dapat disimpulkan bahwa 
terdapatnya kaitan yang sangat erat 
antara lingkungan organisasi dengan 
kinerja pegawai. Antara lingkungan dan 
organisasi, harus ditetapkan batas-batas 
yang jelas, sehingga ada kejelasan 
segmen lingkungan mana yang 
bepengaruh terhadap organisasi, dalam 
hal ini ialah Sekolah Tinggi Ilmu 
Admisnistrasi Bandung. 

 
 
 

6. Sumber Daya Organisasi 
Organisasi dalam perjalanan 

melaksanakan tugas menuju tujuan yang 
diinginkan, harus selalu mengupayakan 
keprofesionalannya, agar mampu 
bersaing dengan organisasi sejenis, 
supaya tetap eksis di masyarakat. 
Setelah mengetahui, keunggulan dan 
kelemahan sumber daya yang dimiliki 
oleh organisasi, kemudian 
ditetapkannya strategi untuk 
pencapaian tujuan . Pendapat ini 
mengacu kepada Grant dalam 
Sedarmayanti (2014; 98)  

Menurut Robbins  (1994: 479)   
budaya organisasi adalah: “nilai-nilai 
dominan yang didukung oleh 
organisasi.“  

 
7. Pengertian Lingkungan Organisasi 

Yang dimaksud dengan lingkungan 
organisasi, menurut Lubis & Huseini 
(1987:19) adalah: 

”Suatu yang tiada terhingga, 
(infinit) dan mencakup seluruh 
elemen yang terdapat di luar 
organisasi.” 
Elemen lingkungan organisasi, ialah: 

1) Industri; 
2) Bahan baku.  
3) Tenaga Kerja 
4) Keuangan 
5) Pasar 
6) Teknologi 
7) Kondisi ekonomi 
8) Pemerintah 
9) Kebudayaan 

 
Dari uraian segmen organisai 

seperti tersebut di atas, perlu diteliti, 
mana yang membantu organisasi, dan 
mana yang berpengaruh negatif 
terhadap organisasi  secara signifikan, 
kemudian akan dicari cara 
mengatasinya. 
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Sedang menurut Handoko 

(2003:62) : 
“Lingkungan eksternal mempunyai 
baik unsur-unsur yang berpengaruh 
langsung (lingkungan eksternal 
langsung) dan yang berpengaruh 
tidak langsung (lingkungan ekstern 
makro). Lingkungan ekstern mikro 
terdiri dari para pesaing, penyedia, 
langganan, lembaga-lembaga 
keuangan, pasar tenaga kerja dan 
perwakilan-perwakilan pemerintah. 
Unsur-unsur ekstern makro 
mencakup teknologi, ekonomi, 
politik dan sosial yang 
mempengaruhi iklim, di mana 
organisasi beroperasi dan 
mempunyai potensi menjadi 
kekuatan-kekuatan sebagai 
lingkungan ekstern mikro.” 
 
Pengaruh lingkungan terhadap 

organisasi, tidaklah sama ada yang kuat, 
sedang dan lemah. Organisasi 
seyogianya memperhatikan kekuatan 
lingkungan tersebut dalam pengaruhnya 
terhadap organisasi. Hal ini senada 
seperti yang dikemukakan oleh Robbin 
(1994: 232), yang membedakan kuat 
dan lemahnya pengaruh lingkungan 
terhadap organisasi menjadi 4 kriteria, 
yaitu: 
1) Lingkungan placid randomized  
2) Lingkungan placid-clustered  
3) Lingkungan disturbed reactive 
4) Lingkungan turbulensi fields 

 
Dari definisi tersebut di atas, dapat 

disimpulkan, bahwa tidak semua 
lingkungan memiliki pengaruh yang 
sama kuat/lemahnya terhadap 
organisasi, khususnya STIA Bandung. 
Yang perlu diwaspadai ialah lingkungan 
yang ke empat, yaitu lingkungan 
turbulensi–fields yang berpengaruh 
besar terhadap STIA Bandung. 

Sedang Kottler (1996:201) 
mengemukakan bahwa lingkungan 
intern terdiri: 
1) Sumber daya (Resources): input 

dalam proses produksi perusahaan( 
organisasi) seperti peralatan, 
modal, keahlian pegawai individual, 
keuangan dan manajer yang 
berpengalaman. 

2) Capabilitas (capabilities): Kapasitas 
kemampuan dari serangkaian 
sumber daya secara terintegrasi 
untuk melakukan tugas atau 
aktivitas tertentu. 

3) Kompetensi inti ( Core  
Competences) : Sumber daya dan 
kapabilitas yang dimiliki perusahaan 
/organisasi yang merupakan 
kekuatan daya saing ( keunggulan 
kompetitif) di atas para pesaingnya. 

  
Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan, bahwa lingkungan internal 
organisasi  dapat dikelompokkan 
menjadi 3 (tiga) bagian yang penting, 
yang masing-masing dapat diuraikan 
menjadi:  
1) Sumber daya (Resources) terdiri 

atas: Keahlian pegawai secara 
individual, keuangan dan pimpinan. 

2) Capabilitas (capabilities) keahlian 
pegawai dalam menguasai 
pengetahuan dan ketrampilan. 

3) Kompetensi inti (Core  
Competences)   sumber daya dan 
kapabilitas yang dimiliki 
perusahaan. 

  
8. Job description (uraian jabatan). 

Adapun manfaat dari job 
description  tersebut  (internet 
wordpress. Com/2007/11/30) 
menyatakan: 
1) Atasan: untuk mengoptimalkkan 

peran dan tanggung jawab 
bawahan; 
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2) Pimpinan organisasi: untuk dapat 

memimpin dan memberikan 
motivasi agar pemegang jabatan 
menghasilkan kinerja optimal; 

3) Pemegang jabatan: sebagai 
panduan dan pedoman kerja serta 
mengetahui apa yang harus 
dilakukan dan diharapkan dari 
organsiasi; 

4) Perekrut: untuk mengetahui 
kandidat yang tepat dan paling 
cocok sesuai kebutuhan jabatan; 

5) Trainer: untuk mengetahui 
kebutuhan pelatihan bagi 
pemegang jabatan; 

6) Assesor: untuk mengetahui analisa 
terhadap pemegang jabatan  
(compency assessment, in-depth 
interview dll); 

7) Perencana karir (Succession 
Planner): untuk menempatkan 
individu sesuai dengan peran, 
tanggung jawab dan kebutuhan 
organsiasi; 

8) Perencanaan dan pengembangan 
organisasi (Organization 
Development & Planner): untuk 
membuat perencanaan 
pengembangan organisasi yang 
membutuhkan pemahaman 
tentang jabatan dan jenis 
peran/tanggung jawab yang 
diperlukan; 

9) Job Evaluator: untuk membobot 
jabatan dan membandingkan 
jabatan lain di dalam organisasi. 

 
Dari uraian tesebut di atas, dapat 

disimpulkan, bahwa dalam suatu 
organisasi harus jelas mengenai job 
description, sebagai tolok ukur dalam 
perencanaan, kegiatan, pengendalian, 
dan pengawasan, agar tujuan organisasi 
dapat tercapai dengan efektif dan 
efisien. 

9. Job classification 
Menurut Moenir (2010:56), 

pengelompokkan terdiri dari : 
1. Pengelompokan pegawai;  
2. Pengelompokan pembiayaan; 
3. Pengelompokan barang; 
4. Pengelompokan surat-surat; 
5. Pengelompokan pekerjaan. 
   
10. Pengertian Kepemimpinan 

Di bawah ini dikemukakan 
beberapa pendapat para ahli tentang 
kepemimpinan, antara lain pendapat 
Maccoby ( Hasibuan, 2006:42) adalah:  

Seorang pemimpin pertama tama 
harus seorang yang mampu 
menumbuhkan dan 
mengembangkan segala yang 
terbaik dalam diri para 
bawahannya. Seorang pemimpin 
yang baik untuk masa kini adalah 
orang yang religious , dalam arti 
menerima kepercayaan etnis dan 
moral dari berbagai agama besar 
secara kumulatif, kendatipun ia 
sendiri mungkin menolak ketentuan 
gaib dan ide keTuhanan yang 
berlainan.  

 
Menurut pendapat Maccoby 

tersebut di atas, dapat disimpulkan, 
bahwa seorang pemimpin untuk masa 
sekarang adalah: 
1) Memiliki kemampuan untuk 

menumbuh kembangkan potensi 
anggota yang dipimpinnya, terutama 
yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas organisasi; 

2) Memiliki keyakinan terhadap agama 
yang dianutnya; 

3) Mau mengakui keberadaan agama 
lain, dan saling menghargai. 

 
11. Karakterisitik Kepemimpinan 

Karakteristik  kepemimpinan di 
Indonesia, Kartono (1998:258) 
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berpendapat: perlu memiliki dan 
mencerminkan kepemimpinan 
pancasila. Hal ini sesuai dengan 
penerapan falsafah bangsa Indonesia 
dan falsafah Negara, dan sesuai juga 
dengan pengarahan kepemimpinan yang 
utama dikembangkan di Indonesia, yaitu 
kepemimpinan pancasila yang memiliki 
sifat-sifat: 
1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa 
2. Hing Ngarsa sung Tulada 
3. Hing Madya Mangun Karsa 
4. Tut Wuri Handayani 
5. Waspada Purba Wisesa 
6. Ambeg Parama Arta 
7. Prasaja 
8. Satya 
9. Hemat ( Gemi, nastiti, ati-ati) 
10. Terbuka, 
11. Legawa 
12. Bersifat ksatria 
 

Selanjutnya, menurut Gordon (alih 
bahasa Alex Tri Kantjono Widodo, 
1997:5), karakteristik pemimpin yang 
baik, harus memiliki: 
1) Mendengarkan sampai memahami; 

bersedia membahas masalah; 
terbuka terhadap gagasan orang 
lain; menyediakan waktu untuk 
mendengarkan; 

2) Mau mendukung dan membantu, 
mau meyokong mau berpihak 
kepada anda ;mau mengingat 
masalah Anda; 

3) Menggunakan pendekatan 
kelompok, membantu kelompok 
mencapai keputusan yang lebih 
baik memudahkan kerja sama; 

4) Menghindari supervise terlalu 
dekat, tidak terlalu ngebos, tidak 
mau mendekte atau mengikuti 
petunjuk buku secara kaku; 

5) Mendelegasikan wewenang, 
mempercayai kelompok, 
memperbolehkan kelompok 

mengambil keputusan, 
mempercayai kreativitas orang lain; 

6) Berkomunikasi terbuka dan jujur, 
tidak merahasiakan pendapatnya, 
perkataannya dapat dipercaya, 

7) Mengusahakan yang terbaik dari 
anak buahnya.  

 
Dari ke dua sifat kepemimpinan 

tersebut di atas, maka peneliti 
berpendapat yang paling baik untuk 
diterapkan di STIA Bandung  yaitu 
pendapat yang pertama, yaitu prinsip 
kepemimpinan yang berlaku di 
Indonesia. 

 
12. Pengertian tentang Kinerja  

Definisi Kinerja atau performance 
adalah: Gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu program 
kegiatan atau kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan , visi , dan 
misi organisai yang dituangkan melalui 
perencanaan strategis suatu organisasi. 
Kinerja dapat diketahui  dan diukur jika 
individu atau sekelompok karyawan 
telah mempunyai criteria atau standard 
keberhasilan tolok ukur  yang ditetapkan 
organisasi. (Moeheriono, 2009:60) 

Dari definisi tersebut dapat 
disimpulkan, bahwa kinerja berisi: 
1) Menetapkan tujuan, sasaran dan 

strategi organsiasai, apa yang 
diinginkan oleh organisasi, sesuai 
dengan visi dan misinya. 

2) Menetapkan indikator-indikator 
kerja beserta ukurannya  

3) Mengukur tingkat pencapaian suatu 
program  kegiatan  dalam  
mewujudkan sasaran  

4) Mengevaluasi, apakah hasil kerja 
tersebut sudah mencapai sasaran 
berdasarkan standard dan 
perencanaannya. 
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4) Pelaksanaan kegiatan itu 

berdasarkan perencanaan  
organisasi 

5) Pencapaian hasil kerja tersebut 
ditetapkan berdasarkan standard 
yang telah ditentukan oleh 
organisasi. 
 

13. Indikator kinerja pegawai. 
Banyak indikator yang dikemukakan 

oleh para ahli. Peneliti berusaha mencari 
indikator yang sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi dalam 
kinerja organisasi  STIA Bandung, 
kemudian menetapkan pendapat 
Moeheriono (2009:80), yang 
mengemukakan indikator kineja 
pegawai meliputi : 
1) Efektif; 
2) Efisien ; 
3) Kualitas;  
4) Ketepatan waktu; 
5) Produktivitas ; 
6) Keselamatan.  

 
Indikator seperti tersebut di atas, 

masih bisa dikembangkan, sesuai 
dengan keberadaan organisasi tersebut. 
Hal itu disebabkan karena organisasi 
sifatnya selalu tumbuh dan berkembang 
sesuai dengan perubahan lingkungan itu 
sendiri.  

 
14. Pengertian Kinerja Menurut 

MENPAN 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara, merumuskan tentang kinerja 
pegawai dalam konteks pelayanan  
kinerja  menjadi 12 item, meliputi: 
1) Prosedur pelayanan; 
2) Persyaratan pelayanan;  
3) Kejelasan tugas pelayanan 
4) Kedisiplinan petugas pelayanan; 
5) Tanggung jawab petugas 

pelayanan; 
6) Kemampuan petugas pelayanan; 

7) Kecepatan pelayanan; 
8) Keadilan pelayanan; 
9) Kesopanan dan keramahan 

petugas; 
10) Kewajaran biaya pelayanan; 
11) Kenyamanan lingkungan; 
12) Keamanan pelayanan.  

 
Ukuran kinerja yang dirumuskan 

oleh MENPAN yang terdiri dari 12 unsur 
tersebut, memberi gambaran lebih rinci 
dibandingkan dengan konsep kinerja 
yang diberikan oleh pakar yang lain. Dan 
seharusnya menjadi acuan bagi Instansi 
di Indonesia dalam menghadapi 
pemasalahan tentang kinerja.  

Pada konteks Kineja organisasi 
publik, Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) tahun 2000, telah 
mengembangkan konsep dan ukuran 
kinerja sebagai alat manajemen, dalam 
rangka menetapkan kepercayaan publik 
dalam pelayanannya, menjadi  : 
1) Masukan;  
2) Keluaran; 
3) Hasil;  
4) Manfaat;  
5) Dampak. 

 
Dari uraian tersebut di atas, LAN 

menyoroti  kinerja dari: input, proses, 
output dan outcome, serta dampak apa 
yang muncul  di masyarakat dari 
keputusan tersebut. Hal ini akan 
menjadi standard dalam  mengadakan 
evaluasi kegiatan tentang kinerja 
pegawai dalam suatu organisasi. 

Untuk mengadakan evaluasi 
terhadap kinerja pegawai, perlu adanya 
tolok ukur atau standard, untuk 
menentukan berhasil atau tidaknya 
suatu kegiatan. Ratminto dan Winarsih 
(2013:179) membedakan ukuran beserta 
indikator kinerja menjadi : 
1. Ukuran yang berorientasi hasil: 

a. Efekktivitas 
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b. Produkktivitas 
c. Efisiensi  
d. Kepuasan  
e. Keadilan 

2. Ukuran yang berorientasi pada 
proses: 
a. Responsivita; 
b. Responsibilita;s 
c. Akuntabilitas; 
d. Keadaptasian; 
e. Kelangsungan hidup; 
f. Keterbukaan; 
g. Empati. 

3. Pengukuran kinerja pelayanan., 
meliputi :  
a. Ketampakan fisik (Tangible) 
b. Reliabilitas ( Reliability) 
c. Responsivitas (Responsiveness) 
d. Kesopanan(Courtessy) 
e. Kompetensi (Competence) 
f. Kredibilitas (Credibility) 
g. Keamanan (Security) 
h. Akses (Access) 
i. Komunikasi (Communication) 
j. Pengertian (Understanding the 

customer) 
  

Dari uraian tersebut di atas, maka 
akan tampak menjadi jelas, bahwa 
setiap pelaksanaan tugas akan diadakan 
evaluasi, untuk mengetahui apakah 
kegiatan tersbut berjalan sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam suatu 
standard. Standard ini akan menentukan 
baik buruknya suatu kegiatan. 

 
C. METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini dilakukan di Sekolah 
TinggiI lmu Administrasi Bandung, yang 
memiliki fungsi melaksanakan  Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, meliputi; 
pendidikan, penellitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Menurut Sugiyono (2008:1) :  

Metode penelitian kualitatif 
adalah metode penelitian yang 
digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah 
(sebagai lawannya adalah 
eksprimen) dimana peneliti 
adalah sebagai instrumen kunci, 
teknik pengumpulan data 
dillakukan secara triangulasi 
(gabungan), analisis data bersifat 
induktif, dan hasil penelitian lebih 
menekankan makna dari pada 
generalisasi. 

 
Sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh  Sedarmayanti dan 
Hidayat (2011:200), tentang penelitian 
kualitatif, mengemukakan: 

Penelitian untuk menggungkap 
gejala holistic – kontekstual 
menjadi pengumpulan data dari 
latar alami dengan memanfaatkan 
peneliti sebagai instrumen kunci. 
Penelitian kualitatif bersifat 
deskriptif, cenderung 
menggunakan analisis dengan 
pendekatan induktif, proses dan 
makna (perspektif subyek) lebih 
ditonjolkan. 
 
Dalam penelitian ini, obyek  

penelitian meliputi keseluruhan aspek , 
mengenai kinerja organisasi, yaitu 
meliputi: 
1) efektivitas organisasi, yang 

berhubungan deng an hasil kerja 
dari organisasi  

2) efisiensi, yang berkaitan dengan 
apakah tujuan   organisasi tersebut 
ditempuh secara hemat 

3) Kualitas,yang berarti tujuan 
organisasi tersebut bermutu baik 
sesuai dengan visinya 

4) Ketepatan waktu dalam pencapaian 
tujuan 
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5) Keselamatan kerja dalam 

melaksanakan kerja terdapat 
aturan tentang keselatan kerja 

 
Selanjutnya Sedarmayanti dan 

Hidayat (2011:200),  mengemukakan 
bahwa pendekatan kualitatif, digunakan 
bila: 
1) Masalah penelitian belum jelas; 
2) Untuk memahami makna di balik 

data yang tampak; 
3) Untuk memahami interaksi social; 
4) Memahami perasaan orang; 
5) Untuk mengembangkan teori; 
6) Untuk memastikan kebenaran data; 
7) Meneliti sejarah pengembangan.  

 
Dari  pendapat yang dikemukakan 

oleh kedua pengarang tersebut, peneliti 
berpendapat bahwa pendekatan 
kualitatif  lebih cocok untuk digunakan 
sebagai model penelitian, karena 
penelitian ini meneliti manusia dalam 
kinerja organisasi  STIA Bandung dalam  
melaksanakan proses bekerja untuk 
mendapatkan hasil. 

Selanjutnya, alasan penelitian ini 
dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif ialah untuk mendapatkan 
informasi yang lebih  lengkap dan akurat 
tentang kinerja kinerja organisasi  di 
STIA Bandung. Peneliti mengadakan 
kontak langsung dengan para informan, 
untuk mendapatkan  jawaban yang jelas 
dan mendalam dari obyek yang diteliti.  

Yang menjadi imforman penelitian 
di sini, ialah seluruh pegawai struktural 
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi 
Bandung. Jumlah pegawai struktural 
tersebut saat ini sebanyak 18 orang. 

Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara 
studi lapangan: 
1. Pengamatan 
2. Wawancara 
3. Penelaahan dokumen 

4. Studi literature Dilakukan dengan 
membaca buku, jurnal, internet yang 
berkaitan dengan lingkungan internal 
organsiasi dan kineja pegawai 
struktural di Sekolah Tinggi Ilmu 
Administrasi Bandung. Literatur ini 
berfungsi sebagai landasan teoritis 
untuk memahami peranan 
lingkungan internal organsiasi dalam 
meningkatkan kinerja oganisasi  STIA 
Bandung sebagai fokus penelitian. 

 
5. Instrumen pengumpulan data. 
 Dalam melakukan penelitian ini, 
peneliti menggunakan instrumen 
penelitian, meliputi: 
a. Peneliti sendiri sebagai instrumen; 
b. Buku catatan; 
c. Alat perekam; 
d. Kamera foto. 

 
6. Tahapan  Penelitian 

Tahapan  penelitian  ini 
pelaksanaannya dirancang  dalam 3(tiga) 
tahapan, yaitu : 
a) Tahap Orientasi  
b) Tahap eksplorasi data.  
c) Tahap member check 

 
7. Teknik verifikasi data 

Verifikasi data ini dilakukan untuk 
mendapatkan keabsahan data dengan  
menggunakan triangulasi data, dengan 
cara melakukan chek, recheck serta 
crosscheck data yang diperoleh. Metode 
triangulasi dilakukan dengan cara 
membandingkan temuan hasil: 
observasi, wawancara dan penelaahan 
dokumen. Triangulasi teori dalakukan 
dengan  membandingkan model 
konseptual  yang telah dibuat, dengan 
teori yang dikemukakan oleh para ahli, 
atau penjelasan pembanding yang 
relevan dengan keperluan tersebut 
secara logik.  
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Melalui teknik triangulasi, 

diharapkan fakta, data dan informasi 
yang diperoleh dapat dipertanggung 
jawabkan dan memenuhi persyaratan 
kesahihan dan keabsahan. 

 
8. Prosedur Pengolahan dan Analisis 

Data 
Prosedur dan pengolahan data 

dilakukan secara simultan, terus 
menerus dan berulang ulang secara 
bersamaan dengan kegiatan 
pengumpulan data melalui pengamatan 
dan observasi. Dalam proses ini 
sekaligus dilakukan reduksi data secara 
selektif bagi data yang diperlukan, 
sehingga pekerjaan lebih efektif dan 
efisien. Hasil analisis berupa tafsiran-
tafsiran, dihubungkan secara tertib, logis 
dan sistematis.  

Analisis data adalah proses 
penyusunan data agar data dalam 
penelitian dapat ditafsirkan dengan 
mudah. Menyusun data berarti: 
menggolongkan data dalam pola, tema 
atau kategori. Analisis data sudah 
dimulai sejak merumuskan masalah 
sebelum terjun ke lapangan dan 
berlangsung terus menerus sampai 
penulisan  hasil penelitian. 

Analisis data dalam penelitian 
kualitatif,memperlihatkan sifat interaktif 
dengan pengumpulan data. Analisis data 
ini  meliputi: 
1) Reduksi data. 
2) Penyajian data. 
3) Penarikan simpulan atau verifikasi 

dilakukan dengan mencari data 
baru yang menguatkan untuk 
mendukung simpulan  yang sudah 
didapatkan 

 
Ketiga tahapan seperti tersebut di 

atas, merupakan rangkaian yang saling 
terkait, dan dilakukan secara terus 
menerus. 

 
D. PEMBAHASAN 
1. Profil Fisik STIA Bandung 

Luas tanah yang dipergunakan 
mendirikan gedung untuk kampus STIA 
Bandung seluas 800 m persegi, yang 
terletak di Jl. Muararajeun Lama 
Bandung. Tanah ini milik  Pemerintah 
Kota Bandung, yang di sewa kontrak 
selama lima tahunan, dan dapat 
diperpanjang lagi, sepanjang masih 
diijinkan oleh Pemerintah Kota Bandung. 
Letaknya strategis, karena masih berada 
dalam wilayah kota Bandung, dan 
mudah untuk dicapai bagi para 
mahasiswa dan dosen.  

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional Repubblik Indonesia 
No.234/U/ 2000. Tentang Pendirian 
Perguuan tinggi, persyaratan minimal 
megenai luas tanah untuk Sekolah 
Tinggi, yaitu 5000 m2. 

Bila dibandingkan antara keadaan 
yang ada pada saat kini tentang luas 
tanah adalah 800 m2, dan persyaratan 
minimal yang ditentukan oleh 
KEMENDIKNAS adalah 5000 m2, maka 
terdapat suatu kesenjangan yang begitu 
besar, sehingga pelaksanaan  proses 
pembelajaran  terganggu. Hal ini tampak 
dalam penyediaan lahan parkir bagi para 
dosen dan mahasiswa. Banyak 
kendaraan yang diparkir di luar kampus 
atau ditepi jalan. Hal ini pasti 
mengganggu lalu lintas, karena jalan di 
samping STIA Bandung termasuk sempit. 
Keadaan semacam ini akan 
mengakibatkan ketidaksenangan warga 
sekitar STIA Bandung. Peneliti 
berpendapat, sebaiknya STIA Bandung 
berusaha memiliki kampus tersendiri, 
dengan membeli tanah. Untuk 
mendapatkan tanah di dalam kota seluas 
yang dipersyaratkan oleh KEMENDIKNAS 
seluas 5000 m2, memang susah 
didapatkan. Biasanya akan lebih mudah 
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mencari tanah di luar Pemerintah Kota 
Bandung, dengan mempertimbangkan 
kemudahan untuk kegiatan perkuliahan. 
Hal ini sesuai dengan Perguruan Tinggi 
lain, baik Negeri maupun Swasta. 

 
2. Keadaan Keuangan di STIA Bandung 

Sumber keuangan di STIA 
Bandung, berasal dari dana SPP 
mahasiswa. Besar SPP untuk setiap 
mahasiswa bila dibandingkan dengan 
perguruan tinggi swasta lainnya sangat 
kompetitif, ditambah dengan berbagai 
keringanan lainnya. Hal ini merupakan 
salah satu strategi marketing yang 
diambil untuk memperoleh jumlah 
mahasiswa yang lebih banyak ditambah 
dengan pesan moral dalam memberikan 
kesempatan bagi mereka yang ingin 
mengecap pendidikan di perguruan 
tinggi akan tetapi secara finansial kurang 
mampu. Kondisi ini ternyata juga 
menyebabkan STIA Bandung harus 
memiliki kemampuan manajemen risiko 
tinggi, karena harus menghadapi 
ancaman kelangsungan hidup institusi, 
bila dihadapkan dengan komitmen 
mahasiswa dalam memenuhi 
kewajibannya.  

Selain dana SPP STIA BANDUNG 
juga memperoleh dana hibah baik bagi 
mahasiswa maupun pembangunan 
sarana fisik walau tidak besar namun 
cukup berarti.  

Sumber dana yang didapat dari 
SPP mahasiswa tersebut, digunakan 
untuk: 
a) Biaya operasional pembelajaran, 

yang meliput: honorarium mengajar 
dosen baik dosen tetap maupun 
luar biasa, rapat dosen, Ujian 
Tengah Semester dan Akhir 
Semerter, pemeriksaan hasil ujian; 

b) Pembayaran Gaji pegawai STIA 
Bandung; 

c) Sewa gedung, pembayaran tilpon 
dan listrik; 

d) Biaya rapat; 
e) Pengurusan Akreditasi; 
f) Biaya kebersihan; 
g) Biaya tidak terduga. 
h) Biaya kemahasiswaan dan alumni 

 
Berdasarkan studi dokumenter, 

diperoleh data bahwa dalam 
pengelolaan keuangan STIA mampu 
bertahan dalam kondisi titik impas 
(Break Event Point/BEP), dengan catatan 
bahwa penghasilan tetap atau gaji para 
pegawai terpaksa berada dibawah UMR 
kota. Diluar gaji tetap para pegawai 
ternyata masih mendapat penghasilan 
tambahan dari kegiatan ekstra seperti 
lembur, honorarium mengawas, piket, 
seminar dan ujian sidang.  

Agar kinerja STIA Bandung makin 
meningkat maka dari segi keuangan 
perlu ada upaya membangun kerjasama 
dalam menggali potensi sumberdaya 
keuangan untuk membangun kampus 
sendiri, di samping untuk 
menyejahterakan para pegawai. 

Peneliti berpendapat, bahwa 
dimasa depan, untuk meningkatkan 
kinerja STIA Bandung maka perlu 
dipertimbangkan untuk menaikkan 
pendapatan, dengan menaikkan biaya 
SPP  sejalan dengan peningkatkan SPP 
harus diimbangi dengan peningkatan 
mutu pelayanan pendidikan, dengan 
tidak menyampingkan misi moral 
memberikan bantuan bagi mahasiswa 
berprestasi dan tidak mampu. 

 
3. Teknologi 

Teknologi yang dimillki oleh STIA 
Bandung, berdasarkan pengamatan 
lapangan ternyata, disetiap ruangan 
telah tersedia komputer. Tetapi 
printernya belum tesedia di beberapa 
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bagian. Hal ini mengakibatkan kurang 
lancarnya penyelesaian pekejaan. 

Akses informasi, masih terbatas 
karena keterbatasan teknologi informasi 
.  Keterbatasan akses ini perlu segera 
diatasi terutama dalam koordinasi 
dengan organisasi terkait, seperti 
dengan  Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Nasional, KOPERTIS Wilayah 
IV Jawa Barat dan Banten ,  yang 
merupakan pusat informasi dan 
distribusi informasi, diantaranya berupa: 
penyebarluasan peraturan- peraturan 
baru, informasi kegiatan, umpamanya: 
pengadaan seminar-seminar yang 
diadakan oleh KOPERTIS, penggiriman 
EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis 
Evaluasi Diri), yang sudah harus dikirim 
melalui internet. Kekurang lancaran 
akses teknologi informasi ini juga karena 
kadang diakibatkan oleh dukungan 
finansial.  

Selain kurangnya ketersediaan 
sarana teknologi informasi, juga 
disebabkan oleh unsur kompetensi 
pegawai, yang sebagian besar dari 
pegawai struktural berusia lanjut belum 
mampu mengoperasikan  computer dan 
enggan untuk mempelajarinya. 

Untuk meningkatkan dayasaing 
STIA Bandung, maka perlu diambil 
langkah -langkah sbb: 
a) Peningkatan kemampuan yang 

dimiliki oleh para pegawai dalam 
bidang teknologi informasi, baik 
keterampilan operasional, maupun 
pengenalan dan aplikasi berbagai 
software serta pemrograman 
sehingga akan sangat membantu 
kelancaran pelaksanaan tugas   
organisasi yang makin  hari makin 
bertambah volumenya dan jaminan 
mutu yang dituntut. 

b) Perlunya modernisasi dan pengadaan 
sarana teknologi informasi dalam 
mengantisipasi kebutuhan untuk  

pengumpulan data, pengolahan, 
analisis, penyimpanan dan penemuan 
kembali , serta pendistribusiannya 
kepada fihak lain yang memerlukan 
pelayanan informasi  dan jenis 
layanan lainnya. 
 

4. Reputasi Budaya Organisasi 
Budaya organisai merupakan 

nilai dominan yang disepakati 
bersama antara pimpinan dan para 
pegawai yang ada dalam suatu 
organnisasi.            

Hasil wawancara dengan para 
informan dan pengamatan , 
menunjukkan bahwa:  
a) Kehadiran pegawai di kantor: 

Belum dipenuhi sesuai dengan 
aturan yang berlaku, baik 
mengenai kedatangan maupun 
kepulangan serta ijin 
meninggalkan kantor. Banyak 
pegawai yang datang terlambat, 
dan pulang mendahului dari jam 
pulang, tanpa sangsi. Hal ini terjdi 
setiap hari. Banyak yang 
meninggalkan kantor dalam jam 
kerja. 

b) Penyelesaian pekerjaan; karena 
kehadiran pegawai di kantor juga 
tidak menentu, maka pekerjaan 
yang dibebankan kepada para 
pegawai, juga tidak selesai  tepat 
waktu 

c) Komunikasi antar pegawai: 
berjalan kurang intensif demikian 
pula komunikasi antar pimpinan, 
bahkan konflik antar pimpinan 
puncak terjadi . 

d) Pengangkatan pegawai belum 
sepenuhnya berdasarkan 
peraturan yang berlaku. Masih 
terjadi nepotisme. Adanya 
rangkapan jabatan  yang secara 
yuridis tidak dibenarkan, dan ada 
pula jabatan yang secara yuridis 
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tidak d iperbolehkan dan ini 
mendorong  institusi kepada 
posisi tidak sehat. 
Masalah lainnya ialah adanya 
diskriminasi pemberian perlakuan 
istimewa kepada pegawai 
tertentu sehingga menimbulkan 
kecemburuan diantara pegawai 
lainnya dan berakibat kepada 
menurunnya semangat kerja.  

e) Fungsi pimpinan, sebagai figur 
pelaksana pengawasan melekat, 
belum terlaksana secara efektif. 
 
Peneliti berpendapat, bahwa 

pembentukan budaya organisasi yang 
kondusif perlu dibangun agar 
berdampak positif terhadap 
pengakuan dari masyarakat, dan juga 
merupakan kebanggaan dari pegawai 
yang ada dalam organisasi.  

 
5. Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan pengamatan di 
lapangan didapatkan fakta: 
a) Seperti telah dibahas sebelumnya 

bahwa dalam bidang teknologi 
pengetahuan, ketrampilan dan 
sikap para pegawai  masih belum 
memadai. Dan bahwa sebagian 
besar pegawai terdiri atas para 
pensiunan dari pegawai negeri 
atau TNI dengan usia rata rata 
diatas enam puluh tahun  

b) Kondisi diatas banyak dikeluhkan 
oleh tenaga muda yang 
mengkhawatirkan kesempatan 
pengembangan karirnya,  

c) Penempatan pegawai belum 
didasarkan atas kesesuaian 
antara kompetensi yang dimiliki 
pegawai dengan persyaratan 
jabatan sehingga kinerja pegawai 
tidak bisa diharapkan optimal 

d) Gaji yang diterima masih sangat 
rendah, bahkan masih berada di 

standar upah minimum kota 
(UMK). Bila hal ini tidak 
mendapatkan perhatian yang 
serius kemungkinan besar 
pegawai yang memiliki 
kemampuan dan ketrampilan 
yang baik akan berpindah ke 
tempat organisasi lain.  

e) Konsekuensi diatas akan 
menyebabkan biaya tinggi untuk 
pengadaan tenaga kerja baru, 
dan belum tentu memiliki kualitas 
yang sama dengan sebelumnya.. 

 
Berdasarkan hasil analisis diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa: 
1) Kompetensi sumber daya 

manusia perlu ditingkatkan dalam 
suatu organisasi. Untuk 
memperolehnya, perlu dilakukan 
sejak rekruitmen, seleksi dan 
penempatannya 

2) Peningkatan kualitas pegawai 
yang sudah ada, dapat dilakukan 
melalui pelatihan,  kemudian 
ditempatkan sesuai dengan 
bidang tugas yang memerlukan 
pengetahuan dan ketrampilan 
tersebut. 

3) Perlu ada standard kompetensi 
sebagai dasar untuk penempatan 
pegawai, supaya prestasi individu 
maupun organisasi akan tercapai.  

4) Penempatan pegawai ber-
dasarkan standar kompetensi 
bertujuan untuk memotivasi  para 
pegawai, dalam menempuh 
jenjang karirnya.  

5) Gaji yang diterima oleh pegawai 
perlu berdasarkan kebutuhan 
minimal pegawai, paling tidak 
mendekati ketentuan pemerintah 
tentang Upah Minimum Regional. 

6) Perlu ditetapkan standard operasi 
prosedur  mulai dari: 
a) Perekrutan dan Penempatan 
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pegawai perlu berdasarkan : 
Perencanaan kebutuhan 
pegawai baik kuantitas 
maupun kualitasnya  baik 
sekarang maupun 
kecenderungan dimasa yang 
akan datang . 

b) analisis jabatan, uraian 
jabatan, spesifikasi jabatan 
dan evaluasi jabatan serta job 
requirement. 

c) Pengujian dan penyeleksian 
calon pegawai yang 
dibutuhkan. Dalam hal ini 
perlu dipersiapkan mengenai 
materi test, pelaksanaan dan 
penilaian. Gunakan alat bantu 
teknologi mulai dari persiapan, 
pengolahan, penilaian sampai 
penyebaran informasi bagi 
yang diterima. 

d) Untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan 
pegawai, perlu direncanakan  
kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan pegawai baik 
jabatan struktural maupun 
fungsional dan keterampilan 
teknis.  

 
6. Komunikasi dan Interaksi 

Bahwa komunikasi  dan interaksi 
yang baik dapat membantu 
terciptanya keharmonisan hubungan 
antar manusia  

Peneliti berpendapat, bahwa 
komunikasii dalam organisasi 
sebaiknya terus menerus dibina dan 
ditingkatkan, baik melalui jalur formal 
maupun informal yang bersifat 
kekeluargaan 

 
7. Motivasi 

Hasil orientasi motivasi di 
lapangan yaitu di STIA Bandung, ada 
beberapa temuan data yang berbeda 

antara pegawai yang satu dengan 
yang lainnya. namun mereka 
sependapat, bahwa motivasi yang ada 
berasal dari dalam diri pribadi sendiri. 
Dari kelompok ini dapat di golongkan 
menjadi:  
a. Sebagian berpendapat, bahwa 

mereka termotivasi untuk bekerja 
dengan baik, karena dalam 
organisasi mengetengahkan sifat 
kekeluargaan, sehingga dapat 
bekerja dengan menyenangkan. 
Yang penting pekerjaan harus 
selesai. Antar para pegawai saling 
membantu dalam menyelesaikan 
pekerjaan biarpun kadang- 
kadang pekerjaan itu bukan 
bagiannya.  
Sebagian termotivasi untuk 
bekerja dengan baik, karena 
pimpinan  memberi kesempatan 
bagi karyawan untuk 
mengembangkan diri, berupa 
melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi sampai 
ke tingkat Doktor sebanyak 4 
orang dan ke jenjang S-2 
sebanyak 2 orang. Dalam 
melanjutkan pendidikan juga 
dicarikan beasiswa yang berasal 
dari Pemerintah. Kemajuan di 
bidang pendidikan bagi pegawai 
menjadi tanda, bahwa STIA 
Bandung akan lebih maju dan 
berkembang, karena mamiliki 
Sumber Daya Manusia yang lebih 
baik.  
Di samping itu, para pegawai juga 
termotivasi untuk bekerja dengan 
baik, karena pimpinan juga 
memberi kesempatan bagi para 
pegawai untuk mencari 
tambahan penghasilan dengan 
memberi kesempatan untuk 
mengajar baik di dalam jam kerja 
maupun di luar jam kerja. 
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b. Bagi mereka yang telah purna 

tugas dari Instansi lain, mereka 
termotivasi, masih dapat bekerja 
dari pada beristirahat di rumah 
saja. Bekerja di samping 
menghasilkan, juga memberi 
hiburan tersendiri. Mereka ingin 
menunjukkan bahwa dirinya 
masih dapat berkarya, ingin 
menunjukkan aktualisasi diri. 
 

Bila dilihat dari teori motivasi, 
kelihatannya motivasi yang 
ditunjukkan oleh para pegawai  di 
STIA Bandung mengacu atau lebih 
mendekati pada teori yang 
dekemukakan oleh Douglas McGregor 
tentang teori “Y“ yang 
menggarisbawahi: manusia pada 
dasarnya suka bekerja, mempunyai 
rasa tanggung jawab untuk 
menyelesaikan tugasnya. Dalam 
melaksanakan tugasnya manusia 
harus kreatif dan inovatif, mencari 
penyelesaian tugasnya dengan efektif 
dan efisien. Dan manusia pada 
dasarnya tidak senang diawasi terus 
menerus. 

Peneliti berpendapat bahwa 
motivasi yang selama ini terbentuk di 
STIA Bandung ini, yang intinya 
motivasi tumbuh dari dalam diri 
pegawai, perlu ditumbuh kembangkan 
menjadi lebih baik lagi. Hal ini perlu 
disadari, karena bila ingin 
menumbuhkan motivasi didasarkan 
atas gaji, atau imbalan materi yang 
lain, STIA Bandung dalam waktu dekat 
sulit untuk memenuhinya. Peneliti 
beranggapan bahwa gaji para pegawai 
yang masih berada di bawah standard  
Upah Minimum Regional. Sebab 
sumber keuangan dari STIA Bandung 
terutama berasal dari SPP mahasiswa. 
Sedangkan jumlah mahasiswanya 
masih sedikit 

Motivasi yang sampai saat ini 
terbentuk, menurut peneliti sudah 
bagus, dan tinggal memelihara saja. 
Bila terjadi pergantian pimpinan, 
maka pimpinan baru diharapkan 
mampu meneruskan upaya pimpinan 
yang lama dalam menumbuh motivasi 
pegawainya. 

Dalam mewujudkan motivasi 
yang sekarang ini terbentuk, peneliti 
mengakui, masih didapatkan 
kelemahan- kelemahan. Diantaranya, 
penerapan aturan yang masih lemah, 
umpamanya: disiplin datang dan 
pulang dari para pegawai masih 
rendah, adanya perlakuan khusus bagi 
beberapa pegawai yang hadir satu 
atau dua hari selama seminggu, 
karena menjadi pegawai negeri di 
tempat lain. Sanksi terhadap 
penyimpangan belum dilaksanakan 
dengan baik dan sebagainya. 
Semuanya ini harus dikurangi, disiplin 
kerja dapat terbentuk dengan baik. 

 
8. Efektivitas dan Efisiensi 

Organsiasi. 
a. Kepuasan Pelanggan 

Pelanggan dalam penelitian ini 
ialah para mahasiswa STIA Bandung. 
Berdasarkan pengamatan di lapangan, 
ditenukan data sebagai berikut: 

Tabel. 
Data Statistik Mahasiswa STIA 
Bandung Tahun 2006 – 2009 

No
. 

Angkata
n 

Jumla
h 

Lulu
s 

Belu
m 

1 2006 27 9 18 

2 2007 31 5 26 

3 2008 58 24 34 

4 2009 33 10 23 

Jumlah 149 48 101 

Sumber: Bag. Akademik STIA Bandung, 
21 April 2014 
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Bila dilihat dari data tersebut di 

atas, tentang hasil kelulusan selama 4 
tahun berturut-turut jumlah 
mahasiswa yang seharusnya lulus, 
sebanyak 149. Namun kenyataannya, 
yang sudah lulus baru 48 mahasiswa. 
Ini berarti baru tercapai 47 % saja. 

  
b. Hambatan realisasi Pembayaran 

SPP Mahasiswa  
i) Hambatan terjadi karena para 

mahasiswa sebagian besar adalah 
Pegawai Negeri Sipil yang 
bergolongan pangkat masih rendah 
, bahkan banyak yang masih 
honorer atau pegawai swasta yang 
kedudukan kepegawaiannya juga 
belum mantap. 

1) Kelompok mahasiswa yang 
berstatus pegawai  honorer, maka 
belum berhak untuk memperoleh 
surat ijin belajar  dari Badan  
Kepegawaian Daerah. 
Konsekwensinya walau sudah lulus 
belum bisa disetarakan ijazahnya 
maka mereka beranggapan sia-sia 
saja untuk menyelesaikan 
studinya..  

2) Kelompok lain beralasan, letak 
kampus STIA Bandung jauh dari 
instansi tempat kerja mereka, yaitu 
mahasiswa yang berada di 
Bandung Timur. Mereka yang 
bekerja di IPDN dan sekitarnya. 
Dulu memang ada kerja sama 
antara STIA Bandung dengan IPDN, 
dan STIA Bandung mempunyai 
kantor perwakilan di IPDN. Semua 
urusan dapat diselesaikan di kantor 
perwakilan STIA di IPDN. Tetapi 
karena sekarang  kerjasama telah 
diakhiri, maka kemudahan segala 
urusan tentang kemahasiswaan 
tsb. Tidak ada lagi  Kelompok ini 
kesulitan dalam mendapatkan ijin 
untuk meninggalkan kantor 

sebelum jam lima sore ya itu 
bertepatan dengan jam 
perkuliahan di STIA Bandung 
dimulai jam 17.00 juga yang 
memerlukan waktu tempuh sekitar 
90  menit. Itupun kalau tidak macet 
dan/atau hujan. 

3) Kelompok lain beralasan, karena 
dipindahkan ke kota lain, sehingga 
tidak mampu meneruskan 
perkuliahannya.  
 

c. Hasil Penjaringan Mahasiswa 4 
Tahun Terakhir 

Tabel.  
Data Penerimaan Mahasiswa Tahun 

2010 – 2013 

Tahun 
PRODI 

PRODI 
ANE 

PRODI ANI 

2010 26 15 

2011 34 40 

2012 44 5 

2013 45 5 

Sumber: STIA Bandung, 2013. 
 
Dari data yang tersedia di atas, 

tentang penerimaan mahasiswa 
selama 4 tahun berturut-turut, dapat 
disimpulkan. bahwa perolehan 
penjaringan mahasiswa baru belum 
memenuhi standard minimal, yaitu 
setiap kelas terdapat sejumlah 
mahasiswa baru sebanyak 30 orang 
untuk ilmu pengetahuan sosial. 
Dengan jumlah 30 orang ini, maka 
biaya operasional akan terpenuhi, 
biarpun STIA Bandung belum  
mendapatkan saldo positif. 

Bila dianalisis lebih jauh, 
mengapa target tidak dapat 
terpenuhi, alasannya ialah kurangnya 
biaya untuk marketing keberadaan 
STIA Bandung. Biaya pemasaran STIA 
Bandung, berupa pencetakan, 
penyebar luasan leaflet, pemasangan 
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advertensi di media massa belum 
dijalankan. Yang sudah dijalankan 
barulah pemasangan spanduk, yang 
jumlahnya juga masih sangat terbatas 

Bila dilihat dari teori pemasaran 
yang baik, STIA Bandung seharusnya 
menempuh cara: 
a) Penyebarluasan leaflet 

keberbagai Instansi baik 
Pemerintah maupun 
swasta,dengan cara mendatangi 
sendiri ke kantor-kantor, atau 
mengirimkan melalui jasa 
pengantar surat, atau melalui 
pos. 

b) Penyebarluasan informasi 
keberadaan STIA Bandung, 
melalui internet. Menurut 
peneliti, hal ini  akan lebih efektif 
dan efisien, karena pada saat ini, 
orang akan mencari informasi 
malalui intermet. 

c) Pemasaran yang efektif juga 
dapat ditempuh melalui 
pemasangan advertensi di media 
massa, misalnya melalui surat 
kabar, radio dan televisi. Cara 
terakhir ini memang harus 
diimbangi dengan dukungan 
biaya yang cukup mahal. Cara 
membuat advertensi juga harus 
didukung oleh sumber daya yang 
kreatif dan inovatif. 

d) Membagi-bagi leaflet kepada 
siswa yang baru lulus dari Sekolah 
Lanjutan Atas, dengan 
menempatkan orang di sekolah-
sekolah yang digunakan untuk 
Ujian Nasional. Bahkan dapat juga 
ditempuh dengan mengirimkan 
leaflet ke rumah-rumah siswa 
yang baru saja menempuh Ujian 
Nasional.  

 
 
 

9. Kualitas 
Data yang diperoleh dari 

kualitas pendidikan di lapangan 
meliputi: 
a) Kualitas pelayanan dari pegawai 

STIA Bandung terhadap mahasiswa  
dan  dosen. 
 Pelayanan terhadap mahasiswa, 
masih ada rasa  kurang puas 
mahasiswa karena petugas tidak 
setiap saat berada ditempat.  
Demikian pula halnya dengan 
pelayanan dosen terhadap 
mahasiswa untuk bimbingan 
penulisan skripsi, yang harus 
menunggu lama, karena kesibukan 
dosen yang bersangkutan. 
    Pelayanan pembayaran SPP. 
pada waktu menjelang ujian, 
sehingga mahasiswa kehilangan 
waktu untuk mengerjakan soal 
ujian.  
     Pelayanan pegawai terhadap 
para dosen  pengajar, terjadi 
kesalahan sehingga ia harus 
kembali lagi untuk mengurus 
kesalahan tersebut. Dalam hal ini 
maka perlu ditetapkan standard 
pelayanan minimum yang baku. 

b) Dari segi keramahan, kesopanan, 
berdasarkan pengamatan nampak 
sudah berjalan dengan baik.  

c) Kualitas diartikan sebagai mutu 
dari output. Data di lapangan 
menunjukkan bahwa mutu dari 
lulusan STIA Bandung cukup baik. 
Hal ini ditunjukkan bahwa lulusan 
di IPDN semuanya telah 
disetarakan menjadi Golongan 3 a. 
Untuk penyetaraan dalam 
kepangkatan dan penggajian, 
dilalui dengan membuat makalah, 
dan makalah tesebut kemudian 
diuji. Ternyata dari lulusan atau 
alumni STIA Bandung yang bekerja 
di IPDN yang berjumlah 151 orang 
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sudah berhasil disetarakan. 
Demikian pula alulmni yang 
bekerja di instansi swasta (PT. 
Nikatzu), mereka telah menduduki 
jabatan strategis Pengakuan ini 
disampaikan oleh Pimpinan 
perusahaan PT. Nikatzu sendiri 
kepada rombongan  STIA Bandung 
pada tahun 2013, sewaktu STIA 
Bandung mengadakan sosialisasi ke 
PT.Nikatzu dalam upaya  
perekrutan  mahasiswa baru, dan 
dalam upaya pembinaan para 
alumninya. 
 

10. Ketepatan waktu pelayanan 
Ketepatan waktu pelayanan 

bagi mahasiswa dalam menyelesaikan 
studi berdasarkan data yang diperoleh 
di lapangan menunjukkan bahwa 
sebagian besar hampir 60% untuk 
strata satu belum dapat 
menyelesaikan tugas akhir. Hal 
keterlambatan penyelesaian studi ini,  
kesalahan terletak bukan pada 
pelayanan pegawai, melainkan ada 
pada mahasiswa Beberapa alasan 
dapat dikemukakan akibat 
keterlambatan dalam membayar SPP.  

Hal ini sebetulnya merugikan 
bagi mahasiswa itu   sendiri, sebab 
makin lama terlambat membayar 
SPP.nya maka beban   mahasiswa 
makin bertambah besar, karena setiap 
keterlambatan  membayar SPP berarti 
tagihan untuk semester berkutnya 
bertambah pula. Bagi para 
mahasasiwa pascasarjana mengenai 
ketepatan waktu ini lebih baik. Batas 
penyelesaian studi direncanakan 
selesai pada bulan April 2014. Dan 
pada saat penelitian dilakukan (Mei 
2014), yang dapat menyelesikan 
tesisnya baru 3 mahasiswa dari 
keseluruhan mahasiswa yang 
jumlahnya 12 orang.  

Pelayanan pegawai  STIA 
Bandung kepada dosen yang 
mengajar setiap harinya pada 
umumnya berjalan baik. Hal ini 
disebabkan adanya piket yang 
bertugas melayaninya. Dan untuk 
petugas piket tersebut, lembaga 
memberi uang transport. Hal ini 
menjadi daya tarik tersendiri bagi 
para pengawai yang melaksanakan 
tugas piket tersebut. Pelayanan 
terhadap dosen ini, termasuk jalannya 
perkulliahan. Hal ini ditempuh dengan 
cara  Untuk hal tersebut maka 
mengingatkan bagi dosen yang 
mengajar pada hari itu melalui 
telephone Dan bila dosen yang 
berhalangan tersebut menghendaki 
untuk diganti oleh dosen mata kuliah 
lain, barulah diganti.  

 
11. Produktivitas 

Bila produktivitas diartikan 
sebagi produk atau hasil dari suatu 
organisasi, maka berdasarkan  
pengamatan  di lapangan 
menunjukkan bahwa hasil yang 
dicapai berdasarkan kualitas, dapat 
dikategorikan baik. 

Hal ini dibuktikan bahwa lulusan 
untuk program strata satu di IPDN 
yang berjumlah 151 orang, semuanya 
sudah dapat disetarakan menjadi 
golongan 3a . Untuk penyetaraan ini 
dilakukan dengan ujian, yaitu dengan 
cara peserta ujian harus membuat 
makalah, kemudian baru diujikan. Ini 
merupakan suatu bukti, bahwa mutu 
produk lulusannya bernilai bagus. 

Dilihat dari kuantitas/jumlah 
lulusannya, selama 4 tahun terakhir  
yaitu antara tahun 2006 sampai 
dengan 2009, dari jumlah mahasiswa 
149 mahasiswa baru 46 mahasiswa 
telah dapat menyelesaikan tugas 
akhirnya, sedangkan 101 mahasiswa 

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 58 

 
belum dapat menyelesaikan.tugas 
akhirnya.  Ini berarti  baru 47 %  
mahasiswa yang dapat menyelesaikan 
kuliahnya( data dari subag akademik 
April 2014). 

Menurut rencana, program 
studi strata satu, seperti dituangkan 
dalam leaflet yang disebarluaskan ke 
masyarakat, perkuliahan dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu 4 
tahun termasuk penulisan skripsinya. 

Peneliti berpendapat, 
keterlambatan ini bukan terletak 
dalam pelayanan pegawai  di STIA 
Bandung, atau dosen. Melainkan 
terletak pada mahasiswanya sendiri, 
Ada beberapa alasan yang 
dikemukakan oleh para mahasiswa 
kepada bagian akademik diantaranya: 
a) Keterlambatan pembayaran SPP. 

Karena kurang baiknya 
perencanaan pendapatan dengan 
pengeluaran termasuk untuk 
mengembangkan diri melalui 
kuliah. Kebutuhan primer dalam 
mengelola rumah tangga lebih 
diutamakan dari pada untuk 
pengembangan diri. Hal ini wajar 
untuk menjaga kelestarian 
pembinaan keluarga. 

b) Alasan kesibukan kantor yang 
tidak dapat ditinggalkan sehingga 
perkuliahan kurang berjalan 
dengan sewajarnya. Ada 
beberapa mata kuliah yang 
tertinggal, dan harus ditempuh 
untuk semester berkutinya 

c) Ada pula yang beralasan sakit, 
perlu penanganan dokter yang 
lebih dari 1 tahun.  Ini berarti 
harus sembuh dulu dari 
penyakitnya. Sebagai 
konsekuensinya, ia  harus 
mengeluarkan uang jauh lebih 
banyak dari pengeluaran untuk 
sekolah. 

d) Untuk mengatasi beberapa 
kendala tersebut di atas peneliti 
mengusulkan untuk diadakannya 
kuliah semester pendek yang 
dilakukan sebanyak 10 sesi, 
selama 5 kali  pertemuan, tanpa 
menurangi kualitas 
pembelajaran.. Waktunya 
ditetapkan setelah selesai UAS. 
Tentang pembiayaan ditanggung 
oleh mahasiswa, jangan 
membebani lembaga. STIA B 
hanya memfalitasi 
terselenggaranya pekuliahan 
tersebut. Selama ini belum 
pernah diadakannya semester 
pendek tersebut. 

e) Untuk Program Studi 
pascasarjana penyelesaian 
pembelajaran kemungkinannya 
akan lebih baik dari Program 
Studi Strata Satu, karena dari 
jumlah mahasiswa angkatan 
pertama sebanyak 12 orang, 
sudah ada 3 orang yang telah 
melaksanakan sidang, dengan 
hasil pujian, dan yang lainnya 
sedang menunggu giliran untuk 
mengikutinya. Kemungkinan 
besar target pencapaian tujuan 
tepat waktu dapat tercapai. 

 
Bila kinerja  diartikan hasil yang 

diperoleh untuk setiap tahun selam 4 
tahun terakhir, yang terlihat pada 
tabel 6 sebelumnya, maka Prodi 
Pascasarjana baru mulai menerima  
mahasiswa baru.  Pada tahun 2012 
sebanyak 20 orang, tetapi ada 8 orang 
yang mengundurkan diri, sehingga yang 
aktif hanya 12 orang saja Data: 
Penerimaan Mahasiswa Baru TA.2013. 

Dari data perolehan mahasiswa 
seperti tersebut di atas, bila mengacu 
pada pembiayaan operasional 
penyelenggaraan pembelajaran, 
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minimal mahasiswa untuk setiap 
kelasnya berjumlah 30 orang. Jumlah 
SPP dari mahasiswa dapat digunakan 
untuk: pembiayaan perkuliahan, 
pembayaran dosen, pembiayaan 
transport petugas, gaji para karyawan, 
sewa gedung, pembayaran telephone 
dan listrik,biaya rapat/pertemuan dan 
sebagainya( biaya tidak terduga). 

Target penerimaan mahasiswa 
yang tidak pernah tercapai tersebut 
untuk 4 tahun terakhir itu, peneliti 
berpendapat, bahwa kurangnya 
sosialisasi keberadaan STIA Bandung 
baik di dalam maupun di luar 
Bandung, apalagi sampai ke luar Jawa. 
Peneliti bisa memahami hal itu terjadi, 
karena dalam menyosialisasikan 
keberadaan STIA Bandung, perlu biaya 
yang besar, dan lembaga tidak 
memilikinya.  

Peneliti mengajukan pemikiran 
untuk meningkatkan mutu terlebih 
dulu. Dan bila mutu dari STIA Bandung 
bagus, biasanya banyak yang mencari. 
Setelah peminatnya banyak, barulah 
uang SPP.nya dinaikkan. Pemikiran 
tersebut ada resikonya juga, karena 
rupa-rupaya Sekolah Tinggi Ilmu 
Administrasi kurang diminati oleh 
masyarakat. Mereka yang sudah lulus, 
biasanya menghendaki untuk menjadi 
Pegawai Negeri. Dan untuk itu 
kenyataannya sulit dicapai, karena 
penerimaan Pegawai Negeri sangat 
terbatas untuk alumni dari Sekolah 
Tinggi Ilmu Administrasi.  

Cara lain dapat ditempuh dengan 
berupaya mendirikan jurusan baru 
yang diminati oleh masyarakat, yaitu 
program diploma 3 yang berbau 
komputer. Alumninya banyak yang 
diperlukan oleh perusahaan swasta . 
Hanya sayang untuk ijin mendirikan 
prodi baru untuk sementara waktu 
sedang di moratorium oleh Dikti. Bila 

moratorium  telah dibuka kembali hal 
ini perlu dirintis. Dan bila STIA 
Bandung masih seperti ini  perlu 
dipikirkan kembali, mau diteruskan 
atau ditutup saja. 

 
12. Keamanan 

Hasil penelitian di lapangan 
menunjukkan, bahwa keamanan 
dapat digolongkan menjadi : 
a) Keamanan harta benda. Dari 

pengalaman 2 tahun berlalu, 
keadaan keamanan harta di 
kantor kurang terjamin, karena 
sering terjadi kecurian barang, 
seperti laptop, kendaraan yang 
diparkir di luar klas, pernah ada 
yang hilang. Kecuali itu yang 
banyak hilang juga helm, yang 
sangat mudah dicuri, dan susah 
untuk diawasi. 

b) Uang. Data di lapangan 
menunjukkan adanya kecurian 
uang di kas pembayaran selama 2 
tahun ini sebanyak 1 kali, dan 
jumlahnya meliputi di atas 10 juta 
rupiah, dengan membongkar 
jendela ruang juru bayar. Upaya 
untuk mencari pelakunya, sudah 
lapor ke polisi, dan sudah ada 
pemeriksaan, tetapi belum 
mendapatkan hasil. Di samping 
itu yang sering terjadi ialah, 
pembayaran SPP. mahasiswa 
yang dititipkan kepada petugas 
piket, tetapi tidak diserahkan 
kepada juru bayar.Dan jumlahnya 
pernah sampai di atas 10 juta. 
Penyelidikan juga telah dilakukan, 
tetapi hasilya belum ada. 

c) Jaminan keselamatan diri di jalan. 
Mengenai keselamatan diri di 
jalan dalam melaksanakan tugas, 
belum diatur, sehingga bila 
terjadi kecelakaan di jalan, 
semuanya ditanggung oleh yang 
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bersangkutan. Hal ini memang 
belum diatur dalam peraturan di 
lembaga.  

d) Jaminan keamanan untuk hari 
tua. Data menunjukkan, bahwa 
jaminan untuk hari tua di STIA 
Bandung belum dirintis. Hal ini 
akan mengganggu terhadap 
ketenangan  hidup dalam diri 
para pegawai beserta keluarga, 
khususnya di masa yang akan 
datang.Memang, sewaktu masih 
muda dan masih bekerja, hal itu 
belum terasa, tetapi nanti kalalu 
sudah berhenti bekerja dan tidak 
mamilki penghasilan lainnya, hal 
ini akan sangat terasa untuk 
dilalui dalam menikmati hari 
tuanya.  

 
Secara teoritis sebaiknya: 

a) Keamanan harta benda pegawai, 
baik yang dibawa oleh pegawai 
yang bersangkutan, harus 
menjadi tanggungjawab dari 
instansi yang bersangkutan, 
karena yang bersangkutan 
melaksanakan tugas dari instansi. 
Oleh sebab itu instansi yang 
bersangkutan harus menciptakan 
pengamanan yang ketat terhadap 
penjagaan materi yang dimiliki 
pegawai tersebut. Dalam hal ini 
peneliti mengusulkan penjagaan 
dari petugas security yang harus 
ditingkatkan lagi. Jumlah dari 
security pada saat ini di STIA 
Bandung hanya 1 (satu) orang 
saja yang bekerja dari pagi 
sampai malam. Peneliti 
mengusulkan untuk menambah 
jumlah security, minimal menjadi 
2 orang, agar dapat bergantian 
dalam melaksanakan tugasnya. 
Idealnya, keamanan harta benda 
yang dimiliki pegawai tidak hanya 

yang dibawa ke kantor saja, 
tetapi termasuk harta benda yang 
ditinggalkan di rumah. 

b) Berdasarkan peraturan yang ada 
tentang keamanan keuangan di 
kantor, seharusnya pencurian 
uang di kantor tidak perlu terjadi, 
sebab sudah ada ketentuan, 
bahwa uang yang ada dan 
disimpan di kas bendahara hanya 
diperbolehkan sebanyak 2 juta 
rupiah saja, sedang yang lainnya 
harus disimpan di bank. Hal ini 
untuk menjaga jangan sampai 
terjadi kehilangan uang terlalu 
banyak.Sedang mengenai 
kehilangan uang setoran dari 
mahasiswa untuk membayar SPP. 
itu merupakan kesalahan yang 
fatal. Sebab sudah ada aturan 
yang mengharuskan, setiap 
mahasiswa yang ingin membayar 
SPP. harus malalui jasa bank. Bila 
hal ini dilaksanakan, semua 
pembayaran dari mahasiswa 
terhadap lembaga akan berjalan 
tertib. 

c) Mengenai jaminan kecelakaan di 
jalan, yang sampai saat ini belum 
mendapat jawaban yang jelas, 
peneliti mengusulkan 
pendapatnya sebagai berikut : 
1) Adakan pendekatan dengan 

beberapa pihak penyelenggara 
asuransi bidang kecelakaan, 
sehingga karyawan yang 
mendapatkan kecelakaan di 
bidang lalu lintas dapat diatasi. 

2)  Jadikan para kayawan menjadi 
anggota BPJS sehingga 
jaminan kesehatan dapat 
ditanggung oleh BPJS 

d) Mengenai jaminan pensiun untuk 
hari tua. Banyak orang 
menghendaki,setelah tua masih 
mamiliki penghasilan berupa 
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jaminan pensiun. Hal ini memang 
mempunyai daya tarik tersendiri. 
Sehingga banyak orang mamilih 
untuk menjadi Pegawai negeri, 
biarpun gajinya relatif rendah, 
karena adanya jaminan di hari 
tua. Rupanya tentang pensiun 
bisa dimiliki juga oleh pegawai 
manapun juga dengan cara 
pegawai yang bersangkutan harus 
memasuki salah satu asuransi 
yang berusaha di bidang pensiun. 

 
Bila beberapa pandangan 

seperti yang telah peneliti kemukakan 
di atas dapat ditempuh dan 
direalisasikan, maka kesulitan 
keamanan di berbagai bidang 
kehidupan dapat diatasi dengan baik. 
 
E. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan beberapa simpulan sebagai 
berikut: 
1. Tidak semua kinerja  STIA Bandung 

dipengaruhi oleh lingkungan intern 
organisasi, melainkan ada faktor lain 
yan berperan didalamnya. Dalam hal 
ini dapat dikemukakan, bahwa jumlah 
lulusan di STIA Bandung selama 4 
tahun terakhir masih rendah . Dari 
hasil orientasi , hal ini  disebabkan 
oleh kesulitan keuangan dari  
mahasiswa, sehingga  jadwal 
penyelesaian perkuliahan  menjadi 
terlambat. Ada pula sebagian yang 
sulit mendapatkan surat ijin 
meneruskan kuliah dari BKD, karena 
untuk dapat meneruskan kuliah harus 
telah diangkat menjadi PNS. Ada pula 
yang dipindahtugaskan ke luar kota 
Bandung, sehingga tidak dapat 
mneneruskan perkuliahannya sampai 
selesai. 

2. Berdasarkan hasil orientasi 
didapatkan pelayanan terhadap 

mahasiswa dan dosen terganggu, 
karena belum berfungsinya informasi 
secara online. Hal ini mengakibatkan 
keterlambatan di bidang informasi, 
sehingga pesan tidak sampai kepada 
fihak yang seharusnya menerima 
pelayanan. 

3. Ketepatan waktu penyelesaian studi. 
 Selama 4 tahun terakhir (angkatan 

2006 sampai dengan angkatan 2009) 
baru 60% saja yang mampu 
melaksanakan sidang skripsi. 
Sebagian besar beralasan, karena 
keuangan terganggu, atau pindah 
tempat kerjanya. 

 Para pegawai  di STIA Bandung 
mempunyai kewajiban untuk 
memotivasi para mahasiswanya, agar 
dalam penyelesaian tugas akhir bisa 
diselesaiakan, biarpun terlambat. 
Para Mahasiswa perlu disadarkan 
akan tugas tersebut. 

4. Bila produktivitas diartikan sebagai 
kualitas hasil yang dicapai, 
berdasarkan hasil orientasi bab 
sebelumnya, akan didapatkan mutu 
yang baik. Hal ini tampak dari hasil 
yang ditunjukkan  oleh para alumni di 
IPDN, semuanya telah disetarakan 
dengan golongan 3a. Tetapi secara 
kuantitas, masih banyak yang 
ketinggalan. Dalam hal ini masih 
banyak yang belum menyelesaikan 
tugas akhirnya. Untuk menunjang 
kinerja  di STIA Bandung, sangat 
ditentukan oleh pengetahuan dan 
ketrampilan pegawai dalam 
bidangnya, sehingga hasilnya akan 
terlihat semaksimal mungkin. 

5. Jaminan keamanan. Kemanan di sini 
digolongkan menjadi : 
a. Keamanan harta benda: sering 

terjadi kehilangan di lingkungan 
kantor, berupa : motor, helm, dan 
uang di kas bendahara. Atau 
pembayaran SPP yang dititipkan 
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oleh petugas piket, tetapi tidak 
disetorkan kepada bendahara. 
Jumlahnya tidak seskikit, 
mencapai puluhan juta rupiah. 

b. Jaminan keamanan jiwa. Dalam 
hal ini termasuk keamanan dalam 
berlalu lintas di perjalanan pergi 
ke kantor , pulang dari kantor, dan 
perjalanan dengan menggunakan 
kendaraan dalam melaksanakan 
tugas. Dalam hal ini belum ada 
aturan yang mengatur.  

c. Jaminan keamanan di hari tua. 
Dalam hal ini ialah pensiun. 
Sampai saat ini juga belum diatur 
mengenai dana pensiun untuk hari 
tua. 

d. Jaminan keamanan belum dapat 
direnccanakan dengan baik, 
karena dukungan keuangan dari 
organisasi belum dimiliki. Bila 
keamanan kerja terjamin, 
diharapkan kinerja pegawai akan 
terbentuk lebih baik lagi. 
Keamanan kerja akan 
berpengaruh terhadap 
kenyamanan dalam bekerja. 

6. Kinerja organisasi dipengaruhi oleh 
lingkungan internal  organisasi, 
khusunya linkungan organisasi 
manusia, sangat menentukan dan 
mewujudkan kinerja pegawai di STIA 
Bandung. 

7. Lingkungan internal organisasi  yang 
tidak kalah pentingnya ialah 
kemampuan organisasi 
memanfaatkan kemajuan di bidang 
teknologi, yang membantu 
tercapainya tujuan organsiasi secara 
efektif dan efisien serta kerapian dan 
keindahan dalam menyusun laporan. 
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