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Abstrak 

 Kampus merupakan instansi pendidikan yang terintegrasi antara komponen yang satu dengan yang lain. 

Salah satu komponen pendidikan yang penting dalam instansi pendidikan, dalam hal ini kampus adalah tenaga 

administrasi. Peran dari tenaga administrasi kampus sangatlah penting dalam mendukung kesuksesan dan 

kelancaran tata administrasi kampus. Di dalam menangani tata administrasi kampus dibutuhkan suatu keahlian 

dan kemampuan yang cukup dalam bidang administrasi. Oleh karena itu sumber daya manusia hal ini tenaga 

administrasi menjadi komponen yang penting dalam suatu kampus. Administrasi adalah keseluruhan proses 

pelaksanaan daripada keputusan yang telah ambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh 2orang 

manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi adalah segenap rangkaian 

kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama 

untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi yang berjalan dengan baik akan menghasilkan mutu admnistrasi 

yang berdampak pada peningkatan kualitas fakultas serta pelayanan yang efektif dan juga efisien 

Kata Kunci : Adminstrasi, dan Kualitas Pelayanan 

Abstract 

The campus is an educational institution that is integrated between one component and another. One of the 

important components of occupation in educational institutions, in this case the campus is administrative staff. 

The role of campus administration staff is very important in supporting the success and smooth administration 

of campus administration. In dealing with campus administration, it requires sufficient expertise and ability in 

the field of administration. Therefore, human resources, in this case administrative staff, are an important 

component in a campus. Administration is the entire process of implementing the decisions that have been taken 
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and the implementation is generally carried out by 2 or more human beings to achieve predetermined goals. 

Administration is the whole series of structuring activities for the main work carried out by a group of people in 

working together to achieve certain goals. Administration that runs well will produce quality administration 

which has an impact on improving the quality of faculty and services that are effective and efficient 

Keywords: Administration, and Service Quality 

 

PENDAHULUAN 

 Administrasi adalah kegiatan yang 

menempati posisi sentral dalam pengembangan 

dan pengembangan setiap kegiatan koperasi 

sekelompok orang, di bidang pendidikan juga 

harus ada administrasi yang mampu 

mengembangkan dan mencapai tujuah 

pendidikan. Karena setiap lingkup pendidikan 

formal maupun non formal terdapat sejumlah 

orang, baik yang berdomisili sebagai pemimpin 

maupun sebagai staf pelaksana. Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam 

Pedoman Pelaksanaan Kurikulum. Dapat 

dikatakan bahwa adminsitrasi adalah usaha 

bersama untuk mendayahgunakan semua 

sumber (personil maupun material) secara 

efektif dan efisien guna untuk menunjang 

tercapainya tujuan pendidikan.  

Peran dari tenaga dalam hal ini sumber 

daya manusia di dalam memperlancar tata cara 

administrasi kampus sangatlah penting, serta 

tidak bisa dipisahkan antara komponen yang 

satu dengan komponen yang lain. Di samping 

itu, dibutuhkan suatu keahlian juga 

keterampilan didalam mengenai urusan tata 

administrasi kampus tersebut. Maka dari itu 

snagat diperlukan tenaga tata administarsi yang 

terampil, andal, serta paham akan job 

diskripsinya. Menurut Tilaar (2009) 

mengemukakan bahwa sumber daya manusia 

merupakan aset yang dimiliki oleh instansi, 

dengan adanya sumber daya manusia yang 

profesional dan juga handal maka aktifitas 

suatu kantor akan memberikan dampak 

signifikan terhadap suatu pelayanan.   

Pelayanan adalah salah satu kegiatan 

penting dalam sebuah kegiatan akademik 

karena hal tersebut merupakan tolak ukur 

keberhasilan dari kinerja dan profesionalitas 

birokrasi program studi. Hal ini terjadi karena 

kegiatan pelayanan merupakan kegiatan yang 

membutuhkan kontak atau interaksi langsung. 

Dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan 

administrasi merupakan suatu bentuk penilaian 

pengguna jasa terhadap tingkat pelayanan yang 

diterima dengan tingkat pelayanan yang 

diharapkan. Keberhasilan program studi 

sebagai salah satu unit kerja dalam perguruan 

tinggi sangat ditentukan oelh pelayanan yang 

diberikan, dimana pelayanan yang dapat 

diidentifikasi melalui kepuasan penggunaan 

jasa, dalam hal ini adalah mahasiswa 

Kegaitan administrasi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan tidak cukup 

dilengkapi dengan pengetahuan dan 

keterampilan mengenai bidang pendidikan saja, 

tetapi juga harus dilengkapi dengan 

kemampuan untuk bekerja sama dan 

kemampuan untuk mengarahkan kerja sama 

dalam rangka mencapai tujuan masing-masing 

lembaga pendidikan khususnya di kampus 

Universitas Muhammadiyah Kendari. 

Kegiatan administrasi yang mencakup 

pengendalian segala kegiatan kependidikan 

yang terarah pada peningkatan tujuan 

pendidikan yang akan dicaapai oleh kelompok 

kerjasama yang bekerja dalam administrasi 

akan berdampak pada mutu pelayanan yang 

dberikan oleh staf administrasi kepada 

pengguna jasa layanan. Namun kendala yang 

masih sering terjadi dilapangan adalah Masih 

kurangnya tenaga administrasi yang dibutuhkan 

oleh kampus universitas Muhammadiyah 

Kendari menjadi salah satu kendala dalam 

memberikan pelayanan, banyaknya mahasiswa 

tidak  sebanding dengan tenaga adminsitrasi 

yang hanya berjumlah 2  atau 1 orang. Rutinitas  

pekerjaan yang cukup berat dan tidak bisa 

hanya dikerjakan sendirian menarik untuk 

dilakukan penelitian mengenai kegiatan 



rutinitas yang dilakukan tenaga adminstrasi hal 

ini sehubungan dengan Kegiatan magang yang 

dilakukan di Fakultas Universitas 

Muhammadiyah Kendari untuk memenuhi mata 

kuliah dan penelitian lapangan. Penulis tertarik 

untuk mengangkat  judul “Rutinitas Kegiatan 

Admnistrasi di Lingkup Fakultas Keguruan 

Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Kendari” untuk mengetahui 

kegaitan adminisstrasi dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan  

.  

METODE PENILITIAN 

Tujuan khusus yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini yaitu mengetahui sejauh 

mana rutinitas  kegiatan administrasi. fokus 

kegiatan dilakukan untuk mengetahui kualitas 

pelayanan yang dilakukan di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sebagaimana 

untuk merumuskan tujuan, proses, atau 

aktivitas serta pengelokasian sumber daya 

untuk melakukan aktivitas dan mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

  Kegiatan rutinitas yang dilakukan di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas  Muhammadiyah Kendari 2021 

yakni dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif dimana metode ini 

digunakan untuk mengetahui informasi-

informasi dari subjek penelitian yaitu Rutinitas 

Kegaitan Administrasi Di Fakultas Keguruan 

Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah  Kendari. Menurut Swarma 

(2015) bahwa penelitian kualitatif  merupakan 

aspek yang berkaitan dengan kualitas dan nilai 

makna yang terdapat empirikal. Oleh karena itu 

bahwa kualitas nilai atau makna hanya dapat 

igunakan melalui linguistik, bahasa dan kata-

kata melalui wawancara  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kegiatan magang dilaksanakan di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Muhammadiyah Kendari . 

kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis 

selama 3 bulan. Kegiatan utama yang ada di 

FKIP Universitas Muhammadiyah Kendari 

membuat SK, membantu kegiatan fakultas, 

membantu setisp prodi jika mengalami kendala 

dalam melakukan Administrasi, membantu 

mengarsipkan file dan dokumen yang berada di 

FKIP. Tetapi kegiatan tidak semua dilakukan 

oleh penulis saat menjalani kegiatan magang. 

Hal ini dikarenakan dibutuhkan keterampilan 

dalam mengerjakan suatu hal tersebut, yang 

bila tidak memiliki hal tersebut maka akan 

memperlambat kerja sehingga waktu yang 

selalu dituntut untuk cepat dan efisien tidak 

tercapai. 

 Lalu kegiatan selanjutnya yang 

dilakukan peserta magang lain yang berada di 

prodi Administrasi Pendiidkan dan PG-Paud 

adalah membantu dalam merekap data tersebut 

merupakan data Mahasiswa, dalam proses 

perekapannya dibutuhkan ketelitian karena 

menyangkut data Mahasiswa.Selain itu 

kegiatan yang dilakukan di Prodi, Mengarssip 

Data dan membantu staf, dalam pelayanan 

Mahasiswa dan membantu prodi dalam 

kegiatan ujian proposal hingga ujian skripasi 

mulai dari konsumsi hingga pembuatan berita 

acara ujian.selain itu membantu merekap nilai 

dan mengarsip data-data mahasiswa baru. 

 Kegiatan selanjutnya Adapun kegiatan 

rutinitas yang dilakukan di Fakultas  

Universitas Muhammadiyah Kendari adalah 

salah satu perguruan tinggi swasta di bawah 

naungan Muhammadiyah yang terletak di Kota 

Kendari.  

 Selama kegiatan magang berlangsung 

penulis banyak melakukan kegiatan atau 

pekerjaan yang jarang atau sebelumnya tidak 

pernah dilakukan. Hal tersebut menjadi suatu 

tantangan bagi penulis. Seperti yang telah 

dituturkan penulis diatas bahwa kegiatan yang 

dilakukan penulis antara lain adalah pembuatan 

SK, membantu staf dalam pelayanan 

Administrasi, membantu merekap nilai, 

mengarsipkan data mahasiswa, dan membantu 

konsumsi pada saat ujian seminar Mahasiswa. 



 Tantangan dari pembuatan surat yang 

dilakukan oleh penulis adalah kegiatan tersebut 

sangat jarang dan bahkan belum pernah 

melakukannya. Tetapi kegiatan yang dilakukan 

oelh penulis beserta peserta magang lainnya 

sudah terlebih dahulu diberi arahan cara 

pengerjaannya. Dalam hal ini yang termasuk 

dalam proses pembuatan surat harus 

menyesuaikan dengan kriteria yang diinginkan 

atau diminta oleh atasan.  

 Setelah melaksanakan kegiatan magang 

di FKIP Universitas Muhammadiyah Kendari 

penulis mendapatkan berbagai manfaat, 

diantaranya yaitu dalam hal pembuatan surat. 

Pengalaman adalah hal yang paling berharga 

yang penulis dapatkan dari kegiatan magang 

tersebut. Dalam hal pengetahuan penulis 

menjadi tahun bagaimana cara pembuatan 

surat. Penulis pun mengetahui bagaimana 

pekerjaan seorang staf.   

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang rutinitas kegiatan administrasi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan di fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan UM Kendari, 

sebagai penutup dari hasil penilitian ini kami menyimpulkan bahwa untuk menunjang 

kualitas layanan Administrasi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan perlunya 

perhatian terhadap staf administrasi disetiap prodi dikarenakan beban pekerjaan yang tidak 

sesuai dengan dengan tenaga administrasi. perlunya pembagian tugas yang jelas agar kegiatan 

adminstrasi berjalan dengan baik. 
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