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Globalisasi merupakan faktor eksternal dalam pengembangan UIN Maulana
Maliki Malang, persaingan antar lembaga perguruan tinggi di Indonesia dalam
peningkatan kualitas pendidikan harus ditanggapi secara reaktif dan positif oleh
UIN Maliki Malang melalui perencanaan yang matang dalam segala unsur yang
ada di dalamnya, termasuk perencanaan terhadap sumber daya manusia yang
menjadi ujung tombak organisasi melalui Analisis beban kerja dan kebutuhan
karyawan organisasi. Hal ini untuk mengantisipasi resiko inefektifitas dan
inefisiensi kinerja organisasi dalam arus globalisasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan
kualitatif interaktif dan menggunakan Studi kasus dalam hal pendekatan terhadap
obyek penelitiannya. Penggunaan studi kasus dalam pendekatan penelitian
bertujuan menghimpun data, mengambil makna dan memperoleh pemahaman
untuk menjelaskan kesatuan sistem kerja karyawan dalam jabatan Fungsional
Umum (JFU) di Bagian Administrasi Akademik serta untuk menganalisis jumlah
kebutuhan tenaga kerja yang dianggap paling efisien melalui analisis beban kerja
karyawan. Obyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan
Fungsional umum bagian Administrasi Akademik (BAK) yaitu sebanyak 6 orang
yang terdiri dari 2 orang di setiap unit Kasubbag.

Hasil dari penelitian ini diketahui jumlah hari kerja efektif karyawan
fungsional umum sebanyak 235 hari, sedangkan jam kerja efektif karyawan
selama setahun sebanyak 79.312,5 menit atau 1322 jam kerja. sedangkan rata-rata
penggunaan waktu kerja produktif sebesar 265,5 menit atau 4,44 jam perhari,
tidak produktif 77,5 menit  atau 1,29 jam sedangkan kegiatan pribadi sebesar 333
menit atau 2,87 jam. Jumlah kebutuhan karyawan fungsional umum BAK UIN
Maulana Malik Ibrahim berdasarkan beban kerja yaitu 2 orang pada bagian
fungsional umum administrasi akademik dan informasi akademik, sedangkan
jumlah kebutuhan karyawan bagian fungsional layanan akademik sebesar 0,98
atau cukup 1 orang saja, namun di bagian ini ada dua karyawan untuk
mengantisipasi tugas-tugas pokok pada bagian fungsional lain yang belum
terselesaikan.


