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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM)

merupakan unsur pendukung utama dalam proses pembangunan. Bahkan,

akhir-akhir ini dalam era globalisasi, SDM dipandang sebagai unsur yang

sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan pembangunan, terutama di

negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia.

Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan

praktek manajemen yang secara langsung mempengaruhi sumber daya

manusia bagi orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Manajemen sumber

daya manusia merupakan aktivitas atau kegiatan yang di laksanakan agar

sumber daya manusia di dalam organisasi dapat di gunakan secara efektif

supaya mencapai tujuan. Ide pencapaian tujuan merupakan hal utama dari

setiap bentuk manajemen. Jika tujuan organisasi tidak dicapai secara

kesinambungan, maka keberadaan organisasi tidak akan berjalan dengan baik.

Sementara bagi organisasi sendiri dalam usaha mencapai tujuannya

sangat membutuhkan peran serta manusia yang menjadi anggota organisasi itu.

Organisasi di kelola oleh orang-orang atau pegawai, tanpa orang-orang atau

pegawai organisasi itu tidak bakal ada. Pada intinya, tantangan-tantangan,

peluang-peluang, dan juga kekecewaan-kekecewaan dalam pembentukan dan

pengelolaan organisasi sering bersumber dari masalah-masalah yang

berhubungan dengan orang-orang yang muncul dari dalam diri mereka.

Kegiatan organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya keterlibatan

unsur manusia yang ada di dalamnya. Sejalan dengan pentingnya sumber

tenaga manusia dalam organisasi, Siagian (2003: 127) menyatakan bahwa

“manusia merupakan unsur terpenting karena unsur-unsur lainnya yang

dimiliki oleh suatu organisasi seperti uang, materi, mesin-mesin, metode kerja,
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waktu dan kekayaan lainnya hanya dapat memberi manfaat bagi organisasi jika

manusia di dalam organisasi itu merupakan daya pembangunan dan bukan

perusak bagi organisasi”.

Meskipun upaya untuk menyatakan pengertian pengembangan sumber

daya manusia telah banyak dilakukan para pakar, ada beberapa pendapat yang

berbeda mengenai pengertian pengembangan sumber daya manusia. Tidak

tertutup kemungkinan ketidaksamaan pengertian pengembangan sumber daya

manusia muncul sebagai akibat setiap negara mempunyai pengertian yang

disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masing-masing. Ada beberapa

pendekatan yang dapat dipakai dalam upaya pengembangan sumber daya

manusia menyangkut dimensi, jumlah karakteristik (kualitas) dan penggunaan.

Pengembangan sumber daya manusia adalah proses meningkatkan

kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Pengertian ini

memusatkan perhatian pada pemerataan dalam peningkatan kemampuan

manusia (melalui investasi pada manusia itu sendiri) dan pada pemanfaatan

kemampuan itu (melalui penciptaan kerangka keterlibatan manusia untuk

mendapatkan penghasilan dan perluasan peluang kerja).

Pengembangan sumber daya manusia menekankan manusia sebagai alat

(tool) maupun tujuan akhir pencapaian tujuan. Dalam jangka pendek dapat

diartikan sebagai pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi

kebutuhan segera tenaga ahli teknik, kepemimpinan dan upaya ini ditujukan

pada kelompok sasaran untuk mempermudah mereka terlibat dalam sistem

sosi-ekonomi di organisasi tersebut.

Salah satu bentuk pengembangan pegawai yakni melalui kegiatan

mutasi. Dalam dunia ketenagakerjaan kegiatan memindahkan pegawai dari

satu bagian ke bagian yang lain bukanlah merupakan kegiatan yang di anggap

tabu. Bahkan kegiatan ini dilakukan oleh manajemen pegawai untuk

mengembangkan pegawai yang menjadi tanggungjawabnya. Permasalahan

yang berkaitan dengan orang-orang kerap bersumbu dari keyakinan

manajemen yang menganggap bahwa semua orang pada hakikatnya sama, dan
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mereka semua dapat di perlakukan secara identik. Tapi pada intinya, tidak ada

dua orang yang betul-betul identik dan setiap orang berbeda secara fisik

maupun psikologis satu dengan yang lain ( Henry Simamora, 1999 : 2 ). Pada

intinya adalah bahwa perbedaan ini menuntut perhatian agar setiap pribadi

dapat mengenali potensinya sehingga organisasi dapat memaksimalkan

efektifitasnya.

Karena tidak selamanya pegawai yang di tempatkan pada bagian

tertentu akan merasa cocok dengan pekerjaan maupun lingkungan kerja

mereka. Mungkin hal ini di sebabkan kemampuan dan kualifikasi yang mereka

miliki tidak sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang di berikan kepadanya atau

karena lingkungan pekerjaan yang kurang memberikan semangat dan gairah

kerja.

Kegiatan mutasi adalah kegiatan memindahkan pegawai, pengoperan

tanggung jawab, pemindahan status ketenagakerjaan, dan sejenisnya. Adapun

pemindahan hanya terbatas pada pengalihan pegawai dari suatu tempat ke

tempat yang lain. Hasrat dan keinginan untuk di mutasi dari satu bagian ke

bagian lain terutama disebabkan pegawai merasa kurang mampu bekerja sama

dengan kolega atau karena tugas dan pekerjaannya kurang sesuai dengan

kualifikasi, kondisi fisik dan keinginan yang di harapkan. Mutasi

ketenagakerjaan dapat pula di maksudkan untuk menjamin kepercayaan para

pegawai bahwa manajemen memberikan perhatian yang besar terhadap

pengembangan diri maupun kompensasi yang harus di berikan kepada pegawai

yang bersangkutan.

Selain itu juga mutasi berarti menempatkan pegawai pada tempat yang

setepatnya bertujuan agar pegawai yang bersangkutan memperoleh kepuasan

kerja yang setinggi-tingginya sehingga dapat memberikan prestasi yang

sebesar-besamya.

Sebagai organisasi pemerintah di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kecamatan Jumantono juga melaksanakan kegiatan mutasi

dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal itu didasarkan pada
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kenyataan bahwa tercapainya tujuan organisasi tidak hanya tergantung pada

peralatan, sarana dan prasana yang lengkap, namun juga tergantung pada

manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu pegawai yang

berkualitas, yaitu pegawai yang melaksanakan pekerjaannya dan mampu

memberikan hasil kerja yang baik atau mempunyai lingkungan kerja yang

tinggi, sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan dan

program pembangunan di bidang pendidikan. Karena pada dasarnya

keberhasilan organisasi secara keseluruhan adalah kontribusi dari hasil kerja

pegawainya.

Mutasi yang dilakukan beragam jenisnya, antara lain : mutasi karena

keinginan sendiri, penataan dari Dinas atau Instansi, terjadi kekosongan

jabatan dan yang lainnya. Adapun prosedur mutasi yang banyak akan syarat

administrasi dan alur dari mutasi yang membutuhkan waktu yang lama

merupakan hal yang harus dilalui kepada pegawai yang akan dimutasi atau

yang mengajukan untuk dimutasi.

Berdasarkan latar belakang mutasi di Dinas P dan K Jumantono, peneliti

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian sekaligus sebagai bahan

penyusunan skripsi dengan judul : Analisis Pelaksanaan Mutasi Guru pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jumantono Kabupaten

Karanganyar Tahun 2008.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka sebagai pokok

persoalan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan mutasi guru pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kec. Jumantono ?

2. Faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi guru pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Jumantono ?

3. Hal-hal apa sajakah yang menjadi penghambat dan cara mengatasinya

dalam pelaksanaan mutasi guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kec. Jumantono ?

4. Apa manfaat dengan adanya mutasi guru pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kec. Jumantono ?

C. Tujuan Penelitian

Secara fungsional tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mutasi guru pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kec. Jumantono.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya

mutasi guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Jumantono.

3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi penghambat dan cara

mengatasinya dalam pelaksanaan mutasi guru pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kec. Jumantono.

4. Untuk mengetahui manfaat dari adanya mutasi guru pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Jumantono ?
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Mengkaji dan menambah wawasan dalam pembahasan pengetahuan bidang

ilmu manajemen terutama manajemen sumber daya manusia.

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam

menambah wawasan, pengalaman, referensi, sebagai bahan evaluasi atas

penerapan dan aplikasi teori mutasi karyawan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan dan informasi

mengenai mutasi pegawai dan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan khususnya bagi Dinas mengenai mutasi pegawai

pada masa sekarang dan yang akan datang.

b. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan dasar acuan dan

pertimbangan dalam melaksanakan penelitian lain yang sejenis secara

mendalam agar lebih relevan.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


