Jamaluddin

MANAJEMEN MUTU

LAYANAN
AKADEMIK

Manajemen Mutu Layanan Akademik
Copyright © 2018

Penulis:
Jamaluddin
Gambar Sampul:
Freepik
Perancang Sampul:
Soerya Sandi
Diterbitkan pertama kali oleh
Salim Media Indonesia (Anggota IKAPI)
Jalan H. Ibrahim Lr. Budaya No. 09 RT. 21
Kel. Rawasari,Kec. Alam Barajo, Jambi 36125, Indonesia
Telp. 0741 3062851/ 0821 8397 4554
Email:salimmediaindonesia@gmail.com
www.salimmedia.com
Maret 2018
ISBN 978-602-5724-03-9
Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Ketentuan pidana pasal 72 undang-undang nomor 19 tahun 2002 :
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling
sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Untuk istriku Fatmawati dan anak kami Mumtaz Al Faqih,
Filzah Farzanah Maugie, dan Ziva Falishah

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaanirrahiem
Kajian manajemen mutu pendidikan tinggi saat ini menjadi tema
yang sangat menarik mengingat dalam menghadapi era revolusi
industri (RI) 4.0 dan ekonomi digital perguruan tinggi di
Indonesia dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif serta
distingsi sehingga mampu menghasilkan outcome yang mampu
bersaing. Karena itu, perguruan tinggi sejatinya dikelola dengan
manajemen modern dengan memberikan penekanan pada aspek
inovasi layanan akademik. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan
tinggi nasional guna terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu
serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing
bangsa.
Berangkat dari tuntutan tersebut, maka buku yang diderivasi
dari hasil penelitian pada dua perguruan tinggi berkembang ini
hadir selain melengkapi khazanah kajian manajemen pendidikan
tinggi, khususnya pada aspek layanan akademik dengan segala
dinamikanya juga diharapkan menjadi referensi dalam
pengembangan perguruan tinggi, khususnya pada wilayah
berkembang dalam melahirkan budaya mutu layanan yang
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan.
Sebagian hasil riset kualitatif, buku ini tentunya masih
memiliki sejumlah keterbatasan baik dalam hal fokus, cakupan,
maupun kebaruan. Karena itu, kajian terkait dengan berbagai
pendekatan penelitian tentunya perlu terus dilakukan guna
melahirkan model pengelolaan perguruan tinggi yang berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan pelanggan seraya menjawab tuntutan
dalam memasuki era revolusi industri generasi keempat.
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BAGIAN 1
KONSEP MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Ensuring quality higher education is one of the most important
things we can do for future generations. (Ron Lewis)
Defenisi Mutu Pendidikan
Makna mutu dikalangan para ahli bidang manajemen mutu sangat
beragam, sebagaimana dikemukakan oleh Preffer dan Coote
(sebagaimana dikutip oleh Sallis (1993, hlm. 21) bahwa “mutu
adalah konsep yang licin ( a slippery concept)‖. Menurut Juran &
Godfrey quality means those feature of product whic meet the
customer needs and thereby provide customer satisfaction.
Menurutnya mutu juga bermakna freedom from deficiencies
(Juran, J.M & Godfrey, A.B, t.t., hlm. 2.1-2.2), atau dalam
tulisannya yang lain Juran menyatakan mutu sebagai „fitness for
use‟ (J. M. J. M. Juran & Gryna, 1993), artinya produk atau
layanan tersebut harus melakukan apa yang diinginkan dan
dibutuhkan oleh pengguna. Menurut Juran (Schuler, 1992) mut
dibagi dalam empat dimensi, yaitu;
 Desain (design), yaitu kekhasan produk atau layanan.
 Kesesuaian (conformance), yaitu kesesuaian antara desain
yang diinginkan dan produk aktual layanan.




Ketersediaan (availability), yaitu menekankan pada aspek
reliabilitas, ketahanan, dan masa berlaku sebuah produk atau
layanan.
Keamanan (safety), yaitu keterbebasan pengguna dari resiko
yang dapat berhubungan dengan dimensi lainnya.
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Kegunaan lapangan (field use), meliputi empat dimensi,
dengan memberikan penekanan pada kegunaan di tangan
pengguna. Field use dilakukan dengan pengemasan,
transportasi, penyimpanan, dan layanan lapangan yang cepat
dan kompeten.

Deming (1986) bapak pemikir mutu modern mengemukakan
bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Menurut
Deming quality is global and competition based, pelanggan
mendefinisikan mutu berdasarkan berdasarkan rasa, pengalaman,
respon terhadap stimulus dan perbandingan dengan produk yang
lain.
Sementara itu Crosby (1979, hlm. 58) mendefinisikan mutu
sebagai “conformance requirement‖, yaitu sesuai dengan
persyaratan yang telah distandarkan. Sebuah produk atau layanan
dikatakan berkualitas jika sesuai dengan standar yang sudah
ditentukan. Sejalan dengan itu, Feigenbaum (1983) melihat mutu
sebagai “ketentuan pelanggan, bukan ketentuan insinyur,
pemasaran atau general manager‖. Hal tersebut didasarkan pada
pengalaman pelanggan terhadap produk atau layanan yang
diterima. Suatu layanan akademik/pengetahuan dikatakan
bermutu apabila mampu memenuhi kepuasan mahasiswa
(customer expectations).
Lebih jauh Goetsch & Davis (2006, hlm. 50) menyatakan
bahwa „quality is dynamic state assosiated whith product, service,
people, processes, and environment that meet or exceeds
expecatation‟ (mutu adalah kondisi dinamis yang terkait dengan
produk, tenaga, tugas, dan lingkungan yang memenuhi atau
melebihi keinginan dan harapan pelanggan). Mutu layanan
akademik
2

adalah

kondisi

dinamis

yang

terkait

dengan

pengetahuan, tenaga pendidik, tugas, dan lingkungan yang
memenuhi keinginan dan harapan mahasiswa.
Sedangkan Sallis (1993, hlm. 23) menyatakan ―the relative
defenition of quality has two aspects to it. The first is measuring
up to spesification. The second is meeting customer requirement”.
Mutu bagi produsen dapat diperoleh melalui produk atau layanan
yang memenuhi spesifikasi awal secara konsisten dalam sebuah
sistem yang biasa dikenal dengan sistem jaminan mutu (quality
assurance systems). Sedangkan mutu bagi pelanggan adalah
sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan
kebutuhan pelanggan. Jadi mutu tidak hanya harus memenuhi
standar produsen, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah
kemampuannya untuk memenuhi kepuasan pelanggan (customer
satisfaction). Artinya layanan pendidikan dikatakan bermutu jika
ia mampu memenuhi persyaratan standar yang ditentukan
sebelumnya secara konsisten dan layanan yang disajikan tersebut
sesuai atau bahkan melampaui keinginan pelanggan pendidikan.
Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka mutu pendidikan
sebagaimana dikemukakan oleh Hoy, et all (2005, hlm. 10)
„evaluation of the process of educating which enhances the need
toachieve and develop the talents of the customers of the process,
and at the same time meets the accountability standards set by the
clients who pay for the process or the outputs from the process of
educating.
Aspek kunci mutu pendidikan adalah pengembangan talenta
pelanggan, memenuhi standar dan memberikan nilai atas uang
yang dibayarkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Grisay dan
Mahlck (1991, hlm. 3) menyebutkan bahwa evaluasi mutu sistem
pendidikan memerlukan analisis pertama dan seterusnya,
3

mencakup: (1) sejauhmana produk atau hasil pendidikan yang
disajikan (pengetahuan, skil, dan nilai yang diperoleh oleh siswa)
memenuhi standar yang ditetapkan dalam tujuan sistem
pendidikan dan (2) sejauhmana pengetahuan, skil, dan nilai yang
diperoleh sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusia dan
lingkungan.
Goddard & Leask (1992, hlm. 20) lebih lanjut
mendefinisikan mutu dalam sudut pandang pelanggan sebagai
“quality then is simply meeting the requirement of customer‖.
Bagi pendidikan, terdapat pelanggan yang beragam, termasuk
orang tua, pemerintah, siswa, pekerja, dan lembaga, yang
kesemuanya mencari karakter mutu yang berbeda. Perbedaan
pelanggan tidak hanya memiliki perbedaan harapan terhadap
layanan pendidikan tetap harapan-harapan tersebut juga berubah
karena waktu, hingga menjadikan mutu pendidikan selalu
berubah.
Pendapat lain dikemukakan oleh Liston (1999, hlm. 4)
bahwa ”Quality of education as the total effect of the features of
the process or service on its performance or the customer‘s, or
client‘s perceptions that performance‖.
merupakan efek terpadu dari keistemewaan
dalam kinerjanya atau merupakan persepsi
kinerja tersebut. Sementara McMahon

Mutu pendidikan
proses atau layanan
pelanggan terhadap
(1993, hlm. 23)

mennyatakan bahwa mutu output pendidikan selalu bermakna
sesuatu yang memberikan kontribusi terhadap pemikiran rasional,
keahlian pemecahan masalah, putusan yang baik, dan kreativitas‟.
Pandangan ini bermakna bahwa mutu bukan hanya keistemewaan
produk dan layanan akhir tetapi mencakup fokus pada proses
internal dan output serta termasuk pengurangan pemborosan dan
4

pengembangan produktivitas.

Pendapat ini bermakna bahwa

mutu tidak dapat diukur dengan hanya memperhatikan output,
yang merupakan hasil pengujian, tetapi harus mempertimbangkan
analisis efisiensi internal sistem sekolah, yang memungkinkan
mengontrol pemborosan yang datang dalam bentuk dropout
sekolah, tingkat pengulangan, hasil ujian rendah, tingkat bertahan
rendah, rata-rata waktu studi per lulusan, dan rasio pemborosan.
Meskipun definisi mutu sangat bervariasi dan tidak ada
definisi yang diterima secara universal, namun berdasarkan
definisi -definisi di atas dapat dirumuskan sejumlah batasan
tentang mutu pendidikan sebagai berikut;
 Mutu pendidikan merupakan kesesuaian layanan dengan
spesifikasi/standar yang telah ditetapkan.
 Mutu pendidikan merupakan kemampuan layanan penddiikan
dalam memenuhi atau melampaui kebutuhan pengguna jasa
pendidikan
 Mutu pendidikan mencakup pengetahuan, tenaga pendidik,
proses, dan lingkungan
 Mutu pendidikan merupakan suatu yang bersifat global dan
dinamis serta berkembang sesuai dengan trend yang ada dalam
masyarakat
Mutu Pendidikan Tinggi
Menurut (Barnett, 1992) ada empat konsep dominan pendidikan
tinggi.
1. Pendidikan tinggi sebagai produksi sumber daya manusia yang
berkualitas: Dalam pandangan ini, pendidikan tinggi
dipandang sebagai proses di mana mahasiswa dihitung sebagai
"produk" yang diserap di pasar tenaga kerja. Dengan
5

demikian,

pendidikan

tinggi

menjadi

masukan

bagi

pertumbuhan dan perkembangan bisnis dan industri.
2. Pendidikan tinggi sebagai pelatihan untuk karir penelitian:
Dalam pandangan ini, pendidikan tinggi adalah persiapan bagi
ilmuwan dan peneliti berkualitas yang akan terus
mengembangkan batas pengetahuan. Kualitas dalam
pandangan ini lebih mengarah pada publikasi penelitian dan
transmisi kekakuan akademis untuk melakukan penelitian
yang berkualitas.
3. Pendidikan tinggi sebagai manajemen profesi pengajar yang
efisien. Banyak yang percaya bahwa pengajaran adalah inti
institusi pendidikan. Dengan demikian, institusi pendidikan
tinggi fokus pada pengelolaan ketentuan pengajaran yang
efisien dengan meningkatkan kualitas pengajaran, sehingga
memungkinkan tingkat penyelesaian yang lebih tinggi di
antara mahasiswa.
4. Pendidikan tinggi sebagai masalah memperluas kesempatan
hidup. Dalam pandangan ini, pendidikan tinggi dipandang
sebagai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses
pengembangan
individu
melalui
mode
pendidikan
berkelanjutan yang fleksibel.
Menariknya, keempat konsep pendidikan tinggi ini tidak
eksklusif; melainkan mereka terintegrasi dan memberikan
gambaran keseluruhan tentang pendidikan tinggi. Jika kita
melihat kegiatan perguruan tinggi dan universitas, kita akan
menyadari bahwa pengajaran, penelitian dan pengabdian
masyarakat merupakan tiga fungsi utama pendidikan tinggi.
Atkinson (1990, hlm. 41) yang membagi karakteristik mutu
perguruan tinggi kedalam tiga aspek, yaitu
6

1. Mutu pendidikan tinggi dilihat dari hasil akhir pendidikan
(ultimate outcome), yang menjadi ukuran adalah tingkah laku
para lulusan suatu lembaga pendidikan setelah mereka terjun
ke dalam masyarakat atau dalam kompetisi dunia kerja.
2. Mutu pendidikan tinggi dilihat hasil langsung pendidikan
(immediate outcome), hal ini biasanya diukur dari tingkah laku
anak (pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya) setelah
menyelesaikan pendidikan tinggi).
3. Mutu pendidikan dilihat dari proses pendidikan. Faktor-faktor
proses yang dijadikan ukuran mutu pendidikan harus benarbenar ada hubungannya dengan pendidikan, baik empirik
maupun teoritik.
Lebih rinci Giroux (2001, hlm. 34–45) menawarkan
sejumlah karakteristik perguruan tinggi bermutu, yaitu:
“relevansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, kreativitas, situasi
M-M, penampilan (tangible), empati, ketanggapan, produktivitas,
kemampuan akademik”. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Relevansi, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan, artinya

2.

3.

4.

layanan yang diberikan seperti kurikulum, perkuliahan, dll
yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa
Efisiensi, yaitu kehematan dalam penggunaan sumber daya
untuk produksi dan penyajian jasa perguruan tinggi yang
sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa pendidikan.
Efektivitas, yaitu kesesuaian perencanaan dengan hasil yang
dicapai, atau ketepatan sistem, metode, dan proses yang
digunakan untuk menghasilkan jasa yang direncanakan.
Akuntabilitas, yaitu dapat atau tidaknya kinerja dan produk
perguruan

tinggi

termasuk

perilaku

para

pengelola,
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dipertanggungjawabkan secara hukum, etika akademik, nilai
5.

6.

7.

8.

9.

budaya, dan agama.
Kreativitas, yaitu kemampuan perguruan tinggi untuk
mengadakan inovasi, pembaruan, atau menciptakan sesuatu
yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk
kemampuan evaluasi diri, seperti melakukan inovasi
kurikulum secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Situasi M-M, yaitu suasana yang menyenangkan dan
memotivasi dalam perguruan tinggi sehingga semua
melaksanakan tugasnya dengan senang hati, ikhlas, dan
penuh dedikasi.
Penampilan (tangible), yaitu kerapian, kebersihan, dan
keindahan serta keharmonisan fisik perguruan tinggi,
terutama para pengelola yang membuat situasi dan semakin
menarik
Empati, yaitu kemampuan perguruan tinggi, khususnya para
pengelola memberikan sepenuh hati dan tulus kepada semua
pengguna jasa pendidikannya.
Ketanggapan (responsiveness), yaitu kemampuan perguruan
tinggi, khususnya para pengelola dalam memperhatikan dan
memberikan respon terhadap keadaan serta kebutuhan
pengguna jasa pendidikan dengan cepat dan tepat.

10. Produktivitas (productivity), yaitu kemampuan perguruan
tinggi dan seluruh staf untuk menghasilkan produk yang
sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa pendidikan menurut
rencana yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif
maupun kualitatif.
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11. Kemampuan akademik, yaitu penguasaan mahasiswa atas
bidang studi yang diambilnya.
Karakteristik mutu pendidikan tersebut secara umum yang
cukup mewakili dalam memahami perguruan tinggi yang
bermutu, namun demikian karakteristik tersebut masih perlu
dirumuskan oleh perguruan tinggi secara rinci dalam bentuk
variabel beserta karakteristik pencapaiannya.
Mutu pendidikan tinggi, karena itu, dapat dikatakan lebih
kompleks daripada dunia industri yang hanya memperhatikan
aspek produk dan kepuasan pelanggan. Mutu pendidikan lebih
jauh dapat dilihat dari kemampuan lembaga dalam melahirkan
output dan outcome yang berkarakter ketika terjun dalam
kehidupan sosial dan dunia kerja.
Perspektif terhadap Mutu
Garvin (sebagaimana dikutip Ross, J, t.t., hlm. 97–98)
mengemukakan lima perspektif mutu yang biasa digunakan yaitu;
“transcendental approach, product-based approach, user-based
approach, manufacturing – based approach, dan value-based
approach‖.
1. Pendekatan transenden (transcendental approach).
Pendekatan ini menegaskan bahwa mutu layanan akademik
dapat dirasakan atau difahami tetapi sulit dioperasionalkan.
Perguruan tinggi dapat mempromosikan layanannya dengan
pernyataan-pernyataan seperti; kampus yang asri, kampus yang
memiliki suasana akademik yang mendukung, dan lain-lain.
2. Pendekatan berbasis-produk (product-based approach).
Pendekatan ini menganggap mutu layanan akademik sebagai
karakteristik yang dapat diukur. Perbedaan dalam mutu
9

menunjukkan perbedaan dalam jumlah elemen atau atribut yang
melekat pada layanan akademik. Pendekatan ini karena sifatnya
yang subjektif, tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera,
kebutuhan, dan pilihan individu.
3. Pendekatan berbasis-pengguna (user-based approach).
Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa mutu
layanan akademik bergantung pada penggunanya, dan karena itu
layanan akademik yang paling memuaskan pengguna jasa
pendidikan merupakan produk yang paling bermutu. Perspektif
yang subjektif dan demand – oriented ini juga menyatakan bahwa
pengguna jasa pendidikan yang berbeda memiliki kebutuhan dan
keinginan yang berbeda pula, sehingga mutu bagi seseorang
adalah identik dengan kepuasan maksimun yang dirasakannya.
4. Pendekatan berbasis-manufaktur (manufacturing-based
approach).
Pendekatan ini lebih memperhatikan pada aspek-aspek
perekayasaan dan mendefinisikan mutu layanan akademik sebagai
sama sesuai dengan persyaratan (conformance to requirement).
Pada sektor layanan, dapat dikatakan bahwa mutunya bersifat
operations-driven. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian
spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang biasa
didorong
oleh kepentingan peningkatan produktivitas dan
penekanan biaya. Sehingga, mutu ditentukan oleh standar-standar
yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan bukan pengguna jasa
pendidikan atau mahasiswa.
5. Pendekatan berbasis-nilai (value based approach).
Pendekatan ini memandang mutu layanan akademik dari
perspektif nilai dan harga. Mutu didefinisikan sebagai affordable
excellence dengan mempertimbangkan trade off antara kinerja
10

produk dan harga. Mutu layanan akademik dalam perspektif ini
bersifat relatif, sehingga layanan akademik yang memiliki mutu
yang paling tinggi belum tentu layanan akademik yang paling
bernilai, akan tetapi yang paling bernilai adalah layanan akademik
paling tepat dibeli (best-buy). Pendekatan ini agaknya kurang
tepat digunakan dalam dunia pendidikan.
Salah satu dimensi mutu yang paling jelas untuk pendidikan
tinggi telah diidentifikasi oleh Harvey and Knight(1996) yang
berpendapat bahwa mutu dapat dibagi menjadi lima dimensi yang
berbeda namun saling terkait:




Kualitas yang luar biasa (misalnya standar tinggi);
Kualitas sebagai konsistensi (misalnya tanpa kesalahan);
Mutu sebagai kebaruan untuk tujuan (sesuai spesifikasi
pelanggan);



Kualitas sebagai nilai uang, (sebagai efisiensi dan
efektivitas); dan
Kualitas sebagai transformatif (proses berkelanjutan yang
mencakup pemberdayaan dan peningkatan kepuasan
pelanggan



Dimensi Mutu Pendidikan
Sebagai konsep yang relatif, sejumlah ahli seperti Garvin
mencoba memberikan beberapa dimensi mutu guna mendekatkan
pemahaman terhadap karakteristik mutu, yaitu performance,
features, reliability, conformance, durability, serviceability,
aesthetics, perceived quality‖ (sebagaimana dikutip oleh
(Schuler, 1992, hlm. 27–30). Kinerja (performance) merujuk pada
karakteristik dasar operasi produk. Dalam konteks pendidikan
tinggi kinerja yang dimaksud adalah proses perkuliahan yang
berlansung di dalam maupun di luar kelas.
11

1.

Keistemewaan (features). Dimensi ini lebih mudah berubah
dibanding dimensi lain, feature-feature dengan cepat
menjadi bagian dari performance. Pemilihan terhadap
feature juga dapat dianggap sebagai refleksi mutu. Feature
perguruan tinggi biasanya diukur berkenaan dengan

2.

keragamannya (seberapa banyak) dan kekuatan daya tariknya
layanan akademik yang disediakan.
Keandalan (reliability). Reliability berkaitan dengan
kemungkinan sebuah produk tidak berfungsi atau gagal
dalam waktu tertentu. Dalam konteks pendidikan tinggi,
berkenaan dengan kemampuan suatu layanan akademik
untuk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu
dan di bawah kondisi tertentu. Keandalan merupakan
karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat

3.

keberhasilan dalam penggunaan suatu layanan. Keandalan
layanan akademik adalah dilihat dari tingkat ketepatan
pengetahuan yang disajikan.
Konformansi (conformance). Konformansi mencakup
kesesuaian dengan harapan pelanggan dan tantangan
pesaing. Dalam konteks pendidikan tinggi meliputi
kesesuaian layanan akademik terhadap spesifikasi atau
standar yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan
kebutuhan pengguna jasa pendidikan (mahasiswa).
Konformansi menunjukkan derajat dimana karakteristik
desain layanan akademik dan operasi memenuhi standar
yang ditetapkan. Standar sering diekspresikan sebagai
spesifikasi yang menunjukkan pusat target dan tingkat
penerimaan terhadap deviasi atau variasi. Efektivitas
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konformansi
4.

5.

6.

sering

mengantarkan

pada

reliabilitas,

durabilitas, performansi, dan persepsi mutu layanan.
Daya tahan (durability). Daya tahan mengukur kehidupan
produk baik dari sisi teknis maupun ekonomis. Karakteristik
ini berkaitan dengan seberapa lama sebuah layanan
akademik (pengetahuan) dapat digunakan sebelum ia usang.
Kemampuan (serviceability). Merupakan karakteristik yang
berkenaan dengan kecepatan, kompetensi, dan kemudahan
perbaikan dan penggantian. Dalam kontesk pendidikan,
ketika layanan akademik sudah out of date seberapa cepat
diperbaharui, seberapa efektif usaha perbaikan tersebut.
Misalnya, silabus dan/materi yang sudah daluwarsa dari sisi
relevansi dan signifikansinya, serta seberapa cepat direvisi.
Estetika (aesthetics). Merupakan karakteristik yang
berkenaan dengan keindahan yang bersifat subjektif dan
merefleksikan preferensi seseorang. Estetika dari suatu
layanan akademik lebih berkaitan dengan perasaan individu
yang mencakup karakter tertentu,
meliputi perasaan,
penglihatan, pendengaran.

7.

Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality). Hal ini
berkaitan dengan persepsi pelanggan terhadap produk yang
dapat diperoleh melalui merek, logo, iklan, dll. Reputasi
perusahaan adalah sumber utama yang membentuk persepsi

terhadap mutu. Dalam konteks ini, mutu perguruan tinggi
ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap lembaga
tersebut.
Meskipun kedelapan dimensi tersebut dapat diterapkan
pada layanan dan produk fisik, dimensi tambahan – informasi –
adalah unsur penting dalam layanan mutu. Bagi pengguna jasa
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pendidikan,

informasi

memiliki

dua

aspek

dasar

yaitu

ketersediaan (availability) dan ketetapan (accuracy).
Dimensi Mutu Layanan
Zeithaml, V.A et al. (1990, hlm. 22–23) mengemukakan ada
sepuluh kriteria atau dimensi yang dapat digunakan untuk menilai
kualitas pelayanan yang dirangkum dalam Ten Dimension of
SERVQUAL, yaitu
 Tangible, yaitu bukti fisik pelayanan baik berupa peralatan
yang digunakan, dan representasi fisik pelayanan. Pada aspek
ini, perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang
mendukung pembelajaran seperti laboratorium bahasa sesuai
jurusan, ruangan kelas,
laboratorium, olah raga, dll.
Termasuk kenyamanan ruangan kelas, ketersediaan fasilitas
penunjang seperti proyektor OHP, ketersediaan fasilitas


parkir, kebersihan toilet, dll.
Reliability, yaitu konsistensi kerja dan kemampuan untuk
dipercaya (dependability). Pada dimensi ini, perguruan tinggi
memberikan pelayanannya secara tepat pada saat pertama kali
(do it right the first time) dan memenuhi janjinya, seperti
perkuliahan sesuai dengan jadwal/kalender akademik,
penilaian secara objektif dan terukur, pengetahuan yang
benar, program pendidikan yang bertujuan, konten kurikulum
yang sesuai dengan silabus, layanan administrasi tepat waktu,



termasuk keandalan dalam proses pelayanan, ketepatan staf
akademik (dosen) dalam memenuhi janji perkuliahan dan
pembimbingan.
Responsiveness, yaitu tanggung jawab dan kesiapan karyawan
dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh
pelanggan. Pada dimensi ini, perguruan tinggi harus tanggap
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dalam menangani keluhan mahasiswa sebagai pelangan
primer, staf akademik dan aministrasi bertanggungjawab
penuh dalam menanggapi komplain dan pertanyaan
mahasissa, adanya jaminan atas kebebasan akademik, dan
tanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembelajaran


dan suasana akademik yang kondusif.
Competence, yaitu setiap karyawan memiliki kompetensi dan
pengetahuan yang dibutuhkan agar mampu memberikan
pelayanan tertentu. Pada dimensi ini, perguruan tinggi
menyediakan staf akademik yang kompeten dibidangnya
cakap dalam melayani mahasiswa, cepat dan tanggap dalam
pelayanan, keragaman dan keluasan ilmu pengetahuan yang
disajikan, ketepatan dan keakuratan pengetahuan dan nilai
yang ditransfer kepada mahasiswa.



Access, yaitu kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Ini
juga berarti fasilitas pelayanan yang mudah dijangkau, waktu
tunggu yang tidak terlalu lama, dan karyawan yang mudah
dihubungi. Pada dimensi ini, perguruan tinggi bermutu
menyediakan fasilitas yang mudah dijangkau, meliputi letak
kampus dan fasilitas terkait, kemudahan akses informasi
terkait lembaga, standar prosedur kerja yang tidak terlalu
biroraktis, serta kemudahan akses kepada staf akademik dan
administrasi .



Courtesy, yaitu sikap ramah, sopan, hormat, dan sikap
bersahat dalam pelayanan. Pada dimensi ini, perguruan tinggi
memiliki staf akademik dna adminstrasi yang memiliki sikap
ramah, sopan, menghargai, dan bersahabat dalam menyajikan
layanan akademik.
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Communication,

yaitu memastikan pelanggan mendapat

informasi dalam bahasa yang bisa mereka fahami. Pada
dimensi ini, perguruan tinggi bermutu
menyampaikan
informasi perkuliahan, praktikum, dan informasi terkait
dalam bahasa yang dapat difahami, informasi yang cepat dan





tepat, akurat, dan upto date, dan komunikasi dua arah dalam
perkuliahan.
Credibility, yaitu nama baik perguruan tinggi dan staf
akademiknya yang senantiasa jujur dan terpercaya. Meliputi
status kepemilikan, kinerja manajemen, dan reputasi
manajemen lembaga.
Security, freedom from danger, risk, dan doubt yaitu
keamanan dari bahaya, resiko, dan keraguan. Pada dimensi
ini, perguruan tinggi bermutu memastikan bahwa mahasiswa
terbebas dari bahaya baik fisik, psikis, maupun keuangan,
terbebas dari resiko pemberhentian sepihak, implikasi
pengetahuan yang diterima, kehilangan file penting, dan
intimasi ideologis serta bebas dari keraguan akan kredibilitas
dan reputasi lembaga/program studi, dan sistem keamanan



data mahasiswa.
Understanding/Knowing the customer, making the effor to
know the customer what they needs, yaitu upaya memahami
kebutuhan pelanggan dan apa yang mereka butuhkan. Pada
dimensi ini perguruan tinggi bermutu mampu memahami
kebutuhan akademik mahasiswa, menyajikan layanan
akademik sesuai dengan potensi dan kemapuan mahasiswa,
memahami
kebutuhan
mahasiswa
dalam
layanan
administrasi, dan kebutuhan konseling dalam menghadapi
berbagai persoalan.
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Zeithaml, V.A et al. (1990: 26) mengemukakan bahwa dari
sepuluh dimensi kualitas dapat disari menjadi lima dimensi
pokok yaitu “tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan
empathy‖. Kelima dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut;
a. Tangibles (kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran,
komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan
sebagainya).
b. Reliability (kemampuan dan keandalan untuk menyediakan
pelayanan yang terpercaya).
c. Responsiveness (kesanggupan untuk membantu menyediakan
pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap
keinginan pengguna jasa pendidikan).
d. Assurance (kemampuan dan keramahan, serta sopan santun
pegawai dalam meyakinkan kepercayaan pengguna jasa
pendidikan).
e. Empathy (sikap tegas tetapi perhatian dari pegawai
terhadap pengguna jasa pendidikan.
Dimensi mutu layanan pendidikan tinggi juga ditawarkan
oleh Olwia dan Aspinwall (1996) yang lebih memberikan
penekanan pada aspek pembelajaran, meliputi;
1. Academic Resources, mencakup; kepuasaan terhadap fasilitas
akademik, seperti laboratorium, bengkel kerja, kemudahan akses
terhadap fasilitas tersebut, tingkat sejauhmana peralatan tersebut
terlihat modern, kemudahan akses sumber-sumber informasi,
misalnya buku, jurnal, perangkat lunak, jaringan, staf akademik
yang memuaskan.
2. Competence, mencakup; pengetahuan teoritis yang relevan dari
staf akademik (dosen), pengetahuan praktis yang relevan dari staf
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akademik (dosen), sejaumana staf akademik menyajikan subjek
yang
uptode,
keahlian
staf
akademik
dalam
pengajaran/komunikasi
3. Attitude, meliputi; sejauhmana staf akademik memahami
kebutuhan mahasiswa, tingkat keinginan staf akademik untuk
membantu, kesediaan staf akademik untuk bimbingan dan
nasehat, sejauhmana staf akademik memberikan perhatian
khusus.
4. Content. Tingkat sejaumana program (studi) mengandung
pengetahuan/skil, sejauhmana program (studi) mengandung
mengandung pengetahuan/skil tambahan, kesesuaian kurikulum
dengan peluang kerja siswa, pengetahuan yang dapat dikaitkan
dengan bidang lain,
Gronroos (sebagaimana dikutip Tjiptono, 1997, hlm. 14)
menyatakan bahwa “mutu layanan meliputi kualitas fungsi,
kualitas teknis, dan reputasi perusahaan”. Ketiga aspek tersebut
dapat dijelaskan dalam konteks pendidikan sebagai berikut:
a. Kualitas fungsi, yang menekankan bagaimana layanan
akademik dilaksanakan, terdiri dari; dimensi kontak dengan
mahasiswa, sikap dan perilaku, hubungan internal,
kemudahan akses, dan service mindedness.
b. Kualitas teknis terkait dengan mutu output yang dirasakan
mahasiswa, meliputi ketepatan waktu, ketepatan penyajian,
dan estetika.
c. Reputasi lembaga yang dicerminkan oleh citra perguruan
tinggi dan reputasi di mata mahasiswa.
Sedangkan menurut Gronross dalam Edvardsoon,
Thomasson, dan Ovretveit (1994) seperti dikutip Tjiptono
(1997, hlm. 15) terdapat tiga kriteria pokok dalam dimensi
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mutu pelayanan, yaitu: “Outcome – related Criteria, Processrelated Criteria, Image – related Criteria‖.
a. Outcome – related Criteria, criteria yang berhubungan
dengan hasil kinerja layanan akademik yang ditunjukkan oleh
penyedia
layanan
menyangkut
profesionalisme
dan
keterampilan. Mahasiswa menyadari bahwa penyedia layanan
memiliki system operasi, sumber daya fisik, dan staf akademik
dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
memecahkan masalah mahasiswa secara professional.
b. Process-related Criteria, kriteria yang berhubungan dengan
proses terjadinya pelayanan/pembelajaran. Kriteria ini terdiri
dari: sikap dan perilaku staf akademik, keandalan dan sifat
dapat dipercaya, tindakan perbaikan jika melakukan kesalahan
c. Image – related Criteria, yaitu reputasi dan kredibilitas
penyedia layanan/perguruan tinggi yang memberikan
keyakinan mahasiswa bahwa perguruan tinggi mampu
memberikan nilai tambah sesuai pengorbanannya.
Mutu layanan menurut model ini dipersepsikan
pelanggan terdiri atas dua dimensi, pertama technical quality
berkaitan dengan kualitas output mutu yang dipersipkan
pelanggan, meliputi (1) search quality, yaitu komponen mutu
yang dapat diinspeksi atau dievaluasi pelanggan sebeleum
dibeli atau digunakan, dalam dunia pendidikan misalnya
dengan melihat akreditasi lembaga (2) experience quality,
yaitu komponen mutu yang hanya bisa dievaluasi pelanggan
setelah dibeli dan atau dikonsumsi, misalnya setelah
menyelesaikan satu program pembelajaran, atau setelah
tamat dari lembaga pendidikan, dan (3) credence quality,
yaitu komponen kualitas yang sukar dievaluasi pelanggan
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sekalipun jasa telah dikonsumsi.
Dimensi kedua, functional quality berkaitan dengan
mutu cara penyampaian layanan atau menyangkut proses
transfer mutu teknis. Misalnya mutu proses pembelajaran,
sikap pengajar dalam proses transfer ilmu, dan sebagainya.
Dalam konteks jasa persepsi mutu positif diperoleh
apabila mutu yang dialami (experienced quality) sesuai
dengan atau memenuhi harapan pelanggan (expected
quality). Mutu yang diharapkan dipengaruhi sejumlah faktor
seperti pemasaran, citra lembaga, harga, serta kebutuhan dan
nilai pelanggan.
Brogowics, Delene & Lyth (1990) menyusun model
yang dinamakan synthesized model of perceied service
quality. Menurut model ini persepsi terhadap mutu dibedakan
menjadi gap mutu teknis dan gap mutu fungsional yang
kemudian menyatu menjado gap mutu jasa terpadu.
Pengalaman pelanggan yang mempengaruhi gap-gap tersebut
dibagi menjadi pengalaman terhadap paket jasa teknis dan
pengalaman paket jasa fungsional, yang kemudian menjadi
paket mutu terpadu. Dasar pemikiran pemisahan paket jasa
teknis dan paket jasa fungsional adalah untuk memudahkan
penyedia jasa memahami apa yang ditawarkan dan bagaimana
proses jasa berfungsi. Model ini juga merinci sumberdaya
manusia dan sumber daya fisik yang mempengaruhi masing
masing tipe paket jasa. Disamping itu, citra, faktor eksternal,
dan aktivitas pemasaran tradisional yang berpengaruh terhadap
ekspektasi pelanggan juga dicakup oleh model ini.
Dimensi mutu layanan juga diajukan oleh Gummesson,
dalam gummesson 4q model of offering quality. Model ini
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mengasumsikan bahwa barang dan layanan dan merupakan
bagian integral dari jasa yang ditawarkan.
Model ini
mencakup tiga dimensi uama yaitu; ekspektasi, pengalaman,
dan citra.
Persepsi pelanggan terhadap mutu terpadu
mempengaruhi citra perusahaan dan citra merek dalam benak
pelanggan. Model ini juga mengidentifikasi empat konsep
mutu yaitu mutu desain, mutu produksi dan penyampaian
produk, mutu relasional, dan mutu teknis. Dua konsep pertama
merupakan sumber mutu, sedangkan konsep mutu berikutnya
mencerminkan hasil dari produksi dan penyampaian barang
serta proses jasa.
Mutu desain mengacu pada seberapa baik proses
parancangang dan pengembangan kombinasi antara elemen
jasa dan barang pada paket produk. Mutu relasional berkenaan
dengan persepsi pelanggan terhadap mutu selama proses
layanan. Dalam konteks jasa pendidikan tinggi mutu relational
bisa diwujudkan dalam bentuk layanan tenaga pengajar/dosen
yang empati, bertanggung jawab, serta penyajian layanan
dengan metode yang relevan. Sementara mutu teknis mengacu
pada manfaat jangka pendek dan manfaat jangkan panjang
paket jasa.
Model mutu layanan lainnya dikenal dengan perceived
service quality: a hierarchical approach. Dalam model ini
dimensi mutu terdiri atas tiga komponen yaitu mutu interaksi
(interaction quality), mutu lingkungan fisik (physical
environment quality), dan mutu hasil (outcome quality (M. K.
Brady & Cronin Jr, 2001).
Dimensi mutu layanan juga diajukan oleh Gummesson,
dalam gummesson 4q model of offering quality. Model ini
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mengasumsikan bahwa barang dan layanan dan merupakan
bagian integral dari jasa yang ditawarkan.
Model ini
mencakup tiga dimensi uama yaitu; ekspektasi, pengalaman,
dan citra.
Persepsi pelanggan terhadap mutu terpadu
mempengaruhi citra perusahaan dan citra merek dalam benak
pelanggan. Model ini juga mengidentifikasi empat konsep
mutu yaitu mutu desain, mutu produksi dan penyampaian
produk, mutu relasional, dan mutu teknis. Dua konsep pertama
merupakan sumber mutu, sedangkan konsep mutu berikutnya
mencerminkan hasil dari produksi dan penyampaian barang
serta proses jasa
Mutu desain mengacu pada seberapa baik proses
parancangang dan pengembangan kombinasi antara elemen
jasa dan barang pada paket produk. Mutu relasional berkenaan
dengan persepsi pelanggan terhadap mutu selama proses
layanan. Dalam konteks jasa pendidikan tinggi mutu relational
bisa diwujudkan dalam bentuk layanan tenaga pengajar/dosen
yang empati, bertanggung jawab, serta penyajian layanan
dengan metode yang relevan. Sementara mutu teknis mengacu
pada manfaat jangka pendek dan manfaat jangkan panjang
paket jasa.
Model mutu layanan lainnya dikenal dengan perceived
service quality: a hierarchical approach. Dalam model ini
dimensi mutu terdiri atas tiga komponen yaitu mutu interaksi
(interaction quality), mutu lingkungan fisik (physical
environment quality), dan mutu hasil (outcome quality) (M. K.
Brady & Cronin Jr, 2001). Dimensi mutu interaksi meliputi
sikap, perilaku, dan keahlian karyawan jasa. Dalam konteks jasa
lembaga pendidikan tinggi misalnya dapat dilihat dari sikap,
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prilaku, dan kompetensi tenaga pengajar dalam proses tranfer
pengetahuan dan nilai, demikian juga sikap dan kemampuan
karyawan dalam menyajikan layanan administrasi. Dimensi mutu
lingkungan fisik terdiri dari ambient condition, desain fasilitas,
dan faktor sosial. Ambient factors meliputi aspek-aspek non
visual, seperti temperatur, musik, dan aroma. Misalnya dapat
dirasakan dari temperatur dan aroma ruangan perkuliahan,
laboratorium, perpustakaan maupun kantor. Desain fasilitas
meliputi tata letak, arsitek lingkungan, dan faktor fungsional
maupun estetis, misalnya dapat diamati dari layout kantor yang
berbasis layanan pelanggan, tata letak ruangan perkuliahan, dan
keindahan bangunan dan pemandangan disekitarnya. Sedangkan
faktor sosial mencakup jumla dan tipe orang yang ada dalam
setting layanan beserta prilaku mereka, misalnya dapat diamati
dari kondisi interaksi sosial yang menunjukkan perilaku antar
komponen lembaga pendidikan.
Dimensi hasil mencakup waktu tunggu, bukti fisik, dan
valensi. Waktu tunggu merupakan persepsi pelanggan terhadap
lamanya waktu menunggu penyajian layanan. Bukti fisik
mencerminkan fasilitas fisik yang sesuai dengan layanan dan
valensi merujuk pada atribut-atribut yang mempengaruhi
keyakinan pelanggan bahwa suatu layanan itu baik atau buruk.
Dalam konteks layanan pendidikan tinggi valensi juga dapat
terjadi misalnya dari realitas proses layanan pembelajaran yang
sesungguhnya bermutu, namun rendahnya rata-rata skor yang
diperoleh mahasiswa menyebabkan munculnya persepsi negatif
terhadap layanan, atau bisa terjadi mutu konten layanan
pembelajaran sangat dalam, relevan, dan reliabel, namun
ketidakmampuan daya tangkap mahasiswa melahirkan ungkapan
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seperti, „kajiannya terlalu tinggi‟, „penjelasannya kurang bisa
difahami, dan sebagainya. Hasil sebuah penelitian menunjukkan
adanya korelasi kuat antara kualitas (yang diterima pelanggan)
dengan pangsa pasar. Dengan kata lain, salah satu faktor yang dapat
meningkatkan pangsa pasar adalah peningkatan kualitas. Oleh
karena itu, kualitas layanan akademik (academic service quality)
harus menjadi fokus perguruan tinggi dalam proses manajemen mutu.
Merujuk pada sejumlah dimensi mutu layanan di atas dan
pendekatan yang lazim digunakan dalam pengukuran mutu,
seperti SERVQUAL, dan SERVPERF, maka dalam konteks
layanan pendidikan menurut Jusof, et al(2004, hlm. 41) ada
enam dimensi mutu layanan yang lebih tepat untuk wilayah
akademik, yaitu; Tangible Fasilitas yang disediakan oleh
lembaga dalam menyajikan keadaan yang nyaman bagi
pelanggan/mahasiswa.
Termasuk
karyawan/dosen
dan
perlengkapan. Competent, merujuk pada kualifikasi dosen/staf
akademik yang tinggi dan memuaskan, struktur program, dan
kemampuan menampilkan kesan baik dan daya tarik yang kuat
dalam pembelajaran. Attitude, berkaitan dengan komunikasi,
kepedulian, perhatian khusus, dan pemahaman terhadap
keinginan mahasiswa. Content, merujuk pada desain kurikulum
dan bagaimana ia dikembangkan dan mempersiapkan masa
depan karir bagi mahasiswa. Delivery, kemampuan memberikan
pengajaran dan presentasi secara efektif, kelengkapan kuliah
dengan modul/silabus, rencana pelajaran, fokus pada hasil
pembelajaran, menyajikan informasi yang bermanfaat dan
saluran yang memadai bagi umpan balik dan ide-ide dari
mahasiswa. Reliability, sejauhmana pengetahuan, keterampilan,
dan informasi yang diajarkan benar, akurat, dan terkini.
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Termasuk memenuhi janji, menangani keluhan, dan memberikan
jalan keluar dan pemecahan masalah.
Model Pengukuran Mutu Layanan Perguruan Tinggi
Higher Education PERFormance- only (HEdPER)
Teknik pengukuran HedPER ini ditemukan oleh oleh
Abdullah (Abdullah, 2006) sebagai pengembangan dari beberapa
teknik pengukuran mutu layanan. Teknik pengukuran ini berguna
untuk mengukur mutu layanan perguruan tinggi. Dimensi mutu
layanan menurut model ini terdiri dari:
 Aspek non-akademik. Faktor ini terdiri dari item yang
penting untuk memungkinkan mahasiswa memenuhi
kewajiban belajar mereka, dan ini berkaitan dengan tugas
yang dilakukan oleh staf non-akademis. Variabelnya
meliputi; staf/karyawan yang peduli dan sopan, tampilan yang
profesional, fasilitas yang menunjang, ukuran kelas yang
sesuai, akademisi yang terdidik dan berpengalaman, lulusan
yang mudah dipekerjakan, kepedulian dan perhatian khusus,
kecepatan dalam menangani keluhan, tanggap terhadap
permintaan bantuan, catatan yang akurat dan dapat dicerna,
memenuhi janji, jam buka yang nyaman, sikap positif,
komunikasi yang baik, mengetahui sistem / prosedur,
perasaan aman dalam berurusan, layanan dalam jangka waktu
tungu yang wajar, perlakuan yang sama dalam layanan,



kerahasiaan informasi, kemudahan dihubungi, ketersediaan
layanan konseling, ketersediaan prosedur layanan.
Aspek akademik. Dimensi ini menggambarkan aspek yang
terkait denga tanggung jawab akademisi, dalam konteks ini
adalah tenaga pengajar/dosen. Meliputi; Pengetahuan konten
matakuliah,

kepedulian dan kesopanan dalam menyajikan
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layanan

pembelajaran,

tanggapan

terhadap

permintaan

bantuan dalam bidang akademis, kemauan yang tulus dalam
memecahkan masalah, sikap positif terhadap mahasiswa,
komunikasi yang baik, umpan balik terhadap kemajuan,
konsultasi yang tepat dan nyaman, fleksibelitas silabus yang



disajikan, program pembelajaran yang memiliki reputasi,
akademisi yang terdidik dan berpengalaman.
Reputasi. Faktor ini sarat dengan item yang menunjukkan
pentingnya
lembaga
pendidikan
tinggi
dalam
memproyeksikan citra profesional. Meliputi; tampilan dan
image profesional, ketersediaan fasilitas dan perlengkapan
asrama, adanya program mutu internal, fasiltias akademik,
fasilitas rekreasi, lokasi kampus yang ideal, program
akademik yang terkemuka, layanan dalam jangka waktu yang



wajar
Akses. Faktor ini terdiri dari item yang berhubungan dengan
isu-isu seperti kemudahan komunikasi, ketersediaan, dan
kenyamanan. Meliputi; prosedur/sistem yang dapat difahami,
perasaan aman dan percaya diri, perlakuan dan penghargaan
yang sama, keadilan dalam sejumlah kebebasan, kerahasiaan
informasi, kemudahan dihubungi vai telpon, ketersediaan
layanan bimbinan konseling, layanan kesehatan, umpan balik
perbaikan, prosedur penyajian layanan, dan ketersediaan



himpunan mahasiswa
Masalah program. Faktor ini menekankan pentingnya
menawarkan program akademik/spesialisasi yang luas dan
beragam dengan struktur dan silabus yang fleksibel. Meliputi;
keragaman program studi/spesialisasi, fleksibelitas silabus,
program akademik yang memiliki reputasi
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Pengertian. Ini melibatkan item yang berkaitan dengan
pemahaman kebutuhan spesifik siswa dalam hal konseling
dan layanan kesehatan. Meliputi; pemahaman terhadap
permintaan bantuan (seperti konseling, layanan kesehatan,
dll).

High Education Quality (HiEdQUAL)
Model pengukuran ini dikembangkan oleh Annamdevula &
Bellamkonda (2012) dari model SERVQUAL (Service Quality),
SERVPERF (Service Performance), dan EP (Evaluated
Performance) sebagai salah satu model pengukuran mutu layanan
perguruan tinggi. Dimensi mutu layanan menurut model ini terdiri
dari;
 Teaching and course content, meliputi dosen responsif dan
mudah diakses; dosen mengikuti kurikulum dengan ketat;
dosen mengikuti praktik mengajar yang baik; relevansi antara
program & silabus; isi matakuliah mengembangkan
pengetahuan mahasiswa, jurusan/bagian menginformasikan
jadwal, ujian, hasil dll, silabus dosen lengkap tepat waktu,




prodi/bagian memiliki staf akademik yang cukup.
Administrative services, meliputi: staf administrasi
menyediakan layanan tanpa penundaan, staf administrasi
sopan dan bersedia membantu, staf administrasi menyajikan
pekerjaan tanpa kesalahan, staf dministrasi mempertahankan
akurasi catatan, staf administrasi dapat dihubungi selama jam
kerja, lembaga memiliki standar keamanan dan keselamatan
Academic facilities, meliputi; prodi/bagian memiliki fasilitas
yang memadai, ruang kelas dilengkapi dengan alat peraga,
memiliki ruang kelas yang cukup, lembaga memiliki
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auditorium,

ruang

konferensi,

dll

yang

memadai,



perpustakaan memiliki sumber akademik yang memadai,
laboratorium komputer memiliki peralatan dan fasilitas
internet yang memadai.
Campus infrastructure, meliputi; lembaga memiliki fasilitas



asrama yang memadai, lembaga memiliki fasilitas medis yang
memadai, memiliki fasilitas yang memadai (kantin, pusat
perbelanjaan, bank, ATM, kantor pos, dll), infrastruktur
kampus terpelihara dengan baik
Support services, meliputi; Lembaga memiliki fasilitas
olahraga dan rekreasi yang cukup, menyediakan layanan
penempatan/parker yang memadai, menyediakan layanan
konseling.
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BAGIAN 2
MANAJEMEN MUTU

Quality is never an accident. It is always the result of intelligent
effort (John Ruskin)
Defenisi Manajemen Mutu
Istilah manajemen merupakan term yang banyak mengundang
penafsiran sesuai dengan pengalaman masing-masing terhadap
subjek ini. Terry dan Franklin (1982, hlm. 4) mengemukakan
Manajemen merupakan suatu proses khusus, yang terdiri dari
kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan,
dan tindakan pengawasan, yang dilaksanakan untuk
mendeterminasi dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan
sebelumnya dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan
sumber daya lainnya.
Akronim popular yang disajikan oleh Terry yang berkaitan
dengan fungsi-fungsi manajemen adalah POAC (Planning,
Organizing, Actuating, Controlling). Sementara Stoner (1995,
hlm. 10) mengartikannya sebagai “process of planning,
organizing, leading, dan controlling the efforts of organizing
members and of using all other organizational resources to
achieve stated organizational goals‖. Definisi kedua pakar
tersebut lebih memberikan penekanan pada aspek manajemen
sebagai fungsi dan tujuan. Manajemen memiliki fungsi-fungsi
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pelaksanaan, dan
pengawasan.
Definisi lain diberikan oleh Hersey dan Blanchard (1993,
hlm. 3)”management as process of working with and through
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individuals and groups to accomplish organizational goals‖.
Koontz and Weihrich (Weihrich & Koontz, 2000, hlm. 6)
mengatakan ―management is the process of designing and
maintaining an environmental in which individuals, working
together in groups, efficiently selected aims‖. Sedangkan Dubrin
(2011, hlm. 53) memandang bahwa “manajemen merupakan
suatu disiplin atau bidang studi, orang dan karir”. Namun di sisi
lain yaitu proses dalam menggunakan sumber daya organisasi
untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan organisasi melalui
fungsi-fungsi perencanaan, dan pengambilan keputusan,
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Ketiga pakar
terakhir memberikan definisi manajemen berdasarkan cara kerja
manajemen, individu dan kelompok, serta pemanfaatannya untuk
mencapai tujuan.
Berdasarkan sejumlah definisi di atas maka dapat ditarik
pemahaman manajemen merupakan segenap proses yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan
terhadap sumber-sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai
tujuan. Definisi manajemen di atas jika dihubungkan pendidikan
maka bermakna segala aktivitas yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, penerapan, dan pengontrolan sumber-sumber
daya pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang telah
ditentukan. Disamping itu, manajemen mutu juga merupakan
metode untuk memastikan bahwa kegiatan penting untuk
merancang bangun, mengembangkan, dan mengimplementasikan
produk atau layanan efektif dan efisien yang sejalan dengan
sistem dan kinerjanya.
Sedangkan Navaratnam and O. Connor (Navaratnam &
O‟Connor, 1993) menyatakan„quality management is a set of
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concepts, strategies, tools beliefs and practices which is aimed at
improving the quality of product and services reducing the waste
and saving costs‟. Jadi, manajemen mutu bukan hanya merupakan
aktivitas tetapi juga bermakna metode, konsep, strategi, dan
keyakinan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu produk dan
layanan guna mengurangi pemborosan dan melakukan efisiensi.
Sementara itu mutu secara umum merupakan kemampuan
sebuah produk atau layanan untuk dapat memenuhi atau bahkan
melampaui kebutuhan pelanggan. Sehingga dapat dikatakan
bahwa manajemen mutu adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan mutu secara
efisien dan efektif, termasuk menciptakan dan memelihara
lingkungan dimana orang bekerjasama, sehingga dapat memenuhi
dan melampaui kebutuhan pelanggan. Defenisi ini sejalan dengan
pendapat Gasperz (Gaspersz, 1997) bahwa manajemen mutu
adalah semua aktivitas dan fungsi manajemen secara keseluruhan
yang menentukan kulita, tujuan, dan tanggungjawab, serta
mengimplementasikannya melalui alat alat manjemen mutu,
seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, penjaminan mutu,
dan peningkatan mutu. Seluruh aktifitas tersebut ditujukan bagi
pencapaian totalitas karakteristik produk dan proses untuk
memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Menurut Kenneth
Manajemen mutu memastikan bahwa sebuah organisasi, produk
atau layanan konsisten. Ini memiliki empat komponen utama:
perencanaan mutu, penjaminan mutu, kontrol kualitas dan
peningkatan kualitas.
Manajemen mutu memiliki empat komponen yaitu: quality
planning, quality assurance, quality control dan continuous
improvement. Ini termasuk prosedur, peralatan dan teknik yang
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digunakan untuk memastikan bahwa keluaran dan manfaat
memenuhi persyaratan pelanggan. Komponen pertama,
perencanaan kualitas, melibatkan penyusunan rencana manajemen
mutu yang menggambarkan proses dan metrik yang akan
digunakan. Rencana manajemen mutu perlu disepakati dengan
pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa harapan
mereka terhadap kualitas diidentifikasi dengan benar. Proses yang
dijelaskan dalam rencana manajemen mutu harus sesuai dengan
proses, budaya dan nilai organisasi tuan rumah.
Jaminan kualitas memberikan kepercayaan kepada organisasi
tuan rumah bahwa proyek, program dan portofolio dikelola
dengan baik. Ini memvalidasi penggunaan prosedur dan standar
yang konsisten, dan memastikan bahwa staf memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang benar untuk
memenuhi peran dan tanggung jawab proyek mereka secara
kompeten. Penjaminan mutu harus independen terhadap proyek,
program atau portofolio yang berlaku.
Komponen selanjutnya, quality control, terdiri dari
pemeriksaan, pengujian dan pengukuran. Ini memverifikasi
bahwa kiriman sesuai dengan spesifikasi, sesuai untuk tujuan dan
memenuhi
harapan
pemangku
kepentingan.
Kegiatan
pengendalian mutu menentukan apakah kriteria penerimaan sudah
atau belum terpenuhi. Agar efektif, spesifikasi harus berada di
bawah kontrol konfigurasi yang ketat. Ada kemungkinan bahwa,
setelah disepakati, spesifikasi mungkin perlu dimodifikasi.
Biasanya ini untuk mengakomodasi permintaan perubahan atau
masalah, sambil mempertahankan batasan waktu dan biaya yang
dapat diterima. Setiap konsekuensi perubahan terhadap kriteria
penerimaan harus disetujui dan dikomunikasikan.
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Komponen terakhir, perbaikan terus-menerus, adalah istilah
generik yang digunakan oleh organisasi untuk menggambarkan
bagaimana informasi yang diberikan oleh proses penjaminan
mutu dan pengendalian mutu digunakan untuk mendorong
peningkatan efisiensi dan efektivitas.
Total Quality Management
Menurut Kanji & Wallace (2000) “TQM is the culture of an
institution committed to customer satisfaction through continuous
improvement‖ atau TQM is a corporate culture characterized by
increased customer satisfaction through continuous improvement,
in which all employees in the firm actively participate‖. Sejalan
dengan itu Sashkin dan Kiser (1993) mengajukan definisi TQM
sebagai: “TQM means that the institution‘s culture is defined by
and supports the constant attainment of customer satisfaction
through an integrated system of tools, techniques and training.
This involves the continuous improvement of institutional
processes, resulting in high quality products and services‖.
Parzinger & Nath (2000) mendefinisikan TQM as
management process and institutional-wide process to instill a
culture of continuous improvement in an institutional to ensure
that the institution consistently meets and exceeds customer
requirement. Senthil et al (2001) and Selladural (2002)
mendifinisikan TQM sebagai a continuous management process
that aims at quality improvement in all processes and activities in
institutions. The ultimate goal of TQM is to establish a
management system and institutional culture that ensure
customer satisfaction (both internal and external) and neverending continuous improvement of all institutional processes.
Sementara Hansson (2001) memberikan definisi

yang senada
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bahwa TQM adalah “a management system in continuous change,
which comprises values, techniques and tools and that the overall
goal of the system is increased customer satisfaction with
decreasing resources‖. Sedangkan Besterfield. D.H (1999)
memberikan definisi berbeda lainnya bahwa TQM is the art of
managing the whole to achieve excellence‖.
Merujuk kepada sejumlah definisi di atas dapat disarikan
bahwa TQM memiliki paling tidak lima tema penting, yaitu :
1. TQM sebagai budaya (culture);
2. TQM sebagai proses manajemen dan kelembagaan yang luas
3.
4.

(management and institutional – wide process);
TQM sebagai filosofi manajemen dan prinsip – prinsip
panduan (management philosophy and guiding principles);
TQM sebagai strategy ( strategy);

5.

TQM sebagai seni (Art).
Berdasarkan tema utama tersebut maka definisi TQM secara
umum dapat dikemukakan sebagai berikut; TQM adalah strategi
dan proses untuk mengelola perusahaan/organisasi/lembaga
sebagai suatu sistem terintegrasi dari prinsip-prinsip, metode, dan
praktek terbaik yang menyediakan kerangka kerja bagi organisasi
untuk mengejar keunggulan dalam semua hal yang mereka
kerjakan dibawah kepemimpinan dan komitmen manajemen
puncak, didukung oleh pendidikan dan pelatihan, komunikasi
terbuka, manajemen perubahan, penilaian diri secara berkala,
struktur yang mendukung, sistem dan sumber daya, yang
memberdayakan karyawan melalui pelibatan mereka untuk
meningkatkan kinerja mereka sebagai tim guna menyajikan
produk dan layanan yang terus menerus meningkat. Melalui
pendekatan ini, budaya TQM dapat dibangun, guna memenuhi
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dan melampaui persyaratan internal dan eksternal pelanggan
dengan biaya terendah guna meningkatkan kinerja organisasi
pada semua bidang seperti hasil layanan, hasil finansial, hasil
pemasaran, hasil operasi, hasil sosial, hasil pelanggan, dan hasil
karyawan untuk memperoleh mutu kelas dunia.
Sebagai pendekatan, TQM merupakan perpindahan
permanen fokus institusi dari kemudahan jangka pendek hingga
peningkatan kualitas jangka panjang. Herman dan Herman(1994)
mengemukakan tiga tingkat penerapan manajemen mutu di
bidang pendidikan. Tingkat pertama adalah proses pengelolaan
sekolah, termasuk perencanaan strategis, rekrutmen dan
pengembangan staf, penggelaran sumber daya, dan penyelarasan
dari apa yang diajarkan, bagaimana hal itu diajarkan, dan
bagaimana hal itu dinilai. Tingkat berikutnya adalah mengajarkan
kualitas kepada siswa. Siswa diakui sebagai pelanggan dan
pekerja dalam sistem pendidikan. Administrator perlu melibatkan
siswa dalam pendidikan mereka sendiri dengan melatih mereka
untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan menerima tanggung
jawab untuk pembelajaran mereka.
TQM biasanya dilakukan dengan serangkaian proyek
inkremental skala kecil. Filosofi TQM bersifat berskala besar,
inspirasional dan mencakup semua, namun penerapan praktisnya
kecil, sangat praktis dan inkremental. Perubahan yang solid dan
langgeng didasarkan pada serangkaian proyek kecil dan dapat
dicapai
(Sallis, 2014). TQM mewajibkan perubahan itu
sepenuhnya untuk organisasi. Perubahan budaya sangat sulit
dilakukan dan diterapkan. Hal ini membutuhkan perubahan sikap
dan metode kerja. Dua hal dibutuhkan bagi staf untuk
menghasilkan kualitas. Pertama, staf membutuhkan lingkungan
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yang sesuai untuk bekerja. Alat-alat perdagangan, sistem dan
prosedur harus membantu mereka dalam melakukan pekerjaan
mereka. Lingkungan yang mengelilingi staf memiliki efek
mendalam pada kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan
mereka dengan baik dan efektif. Kedua, dorongan dan pengakuan
akan kesuksesan dan prestasi harus pantas dari pemimpin yang
dapat menghargai pencapaian mereka dan melatih mereka untuk
meraih kesuksesan yang lebih besar (Sallis, 2014)
Fokus pelanggan adalah prioritas dalam himpunan hubungan
pendidikan. Fokus organisasi terbalik tidak mempengaruhi
struktur otoritas di sekolah dan perguruan tinggi, dan juga
mengurangi peran kepemimpinan penting dari manajer senior.
Hirarki terbalik menekankan hubungan pemberian layanan dan
kepentingan pelanggan ke institusi .
Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya
adalah misi utama di TQM. Kualitas harus disesuaikan dengan
harapan dan kebutuhan pelanggan dan klien. Kualitas adalah apa
yang diinginkan pelanggan dan bukan apa yang institusi putuskan
paling baik untuk mereka. Pendidikan menghadapi tantangan
yang cukup besar dalam hubungannya dengan pelanggan
eksternal. Harapan yang beragam dan seringkali kontradiktif dan
kualitas program kerap dikacaukan dalam benak masyarakat
dengan reputasi institusi (Sallis, 2014) TQM akan menjadi hasil
bobot relatif yang diberikan kepada masing-masing pelanggan
pada tingkat pendidikan yang berbeda.
Selanjutnya, Sallis (Sallis, 1993) mengindikasikan pelanggan
juga memasukkan pelanggan internal seperti setiap orang yang
bekerja di sekolah, perguruan tinggi atau universitas merupakan
pemasok layanan dan pelanggan orang lain. Penting untuk
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memastikan fungsi pelanggan internal secara efisien dan efektif
dengan mengidentifikasi kepada siapa orang menyediakan servis.
Pendidikan adalah tentang belajar. Sebuah institusi
pendidikan yang mengambil rute kualitas total harus
memperhatikan secara serius isu gaya belajar dan perlu memiliki
strategi untuk individualisasi dan diferensiasi dalam
pembelajaran. Institusi pendidikan berkewajiban untuk membuat
peserta didik mengetahui beragam metode pembelajaran yang
tersedia bagi mereka. Mereka perlu memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk belajar dengan berbagai gaya berbeda.
Institusi perlu memahami bahwa banyak peserta didik juga suka
beralih dan mencampur gaya n "-match dan harus berusaha cukup
fleksibel untuk memberikan pilihan dalam belajar. Pelajar adalah
pelanggan utama dan tidak mungkin untuk mengklaim
pencapaian kualitas total tanpa memenuhi kebutuhan individu. Ini
akan menjadi dasar untuk memanfaatkan prinsip-prinsip TQM di
bidang pendidikan dan untuk memulai dengan "semua
keberhasilan bersama" untuk membangun misi antara peserta
didik dan guru mereka.
Manajemen Strategis Mutu
Perencanaan Strategis Mutu Layanan Akademik
Perencanaan mutu menurut Juran & Godfrey (1999, hlm. 3.3)
adalah: ―Structured process for developing product (both goods
and services) that ensures that customer needs are met by final
result‖. Perencanaan strategis mutu dalam konteks layanan
akademik adalah proses yang disusun untuk mengembangkan
layanan akademik yang menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan
pengguna jasa pendidikan terpenuhi.
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Menurut Sallis (1993, hlm. 108)
Strategic planning enables the formulation of long – term
priorities, and it enables institutional change to be
tackled in a rational manner. Without a strategy an
institution cannot be certain that it is best placed to
exploit new apportunities as they develop. The
importance of undertaking the strategic exercise is not
just to develop the corporate plan; useful as it is. The
real significance is that it directs senior manager‘s
attention away from day to day issues and forces a re
examination of the main purposes of the institution and its
key.
Perencanaan strategis memungkinkan formulasi jangka
panjang dan perubahan institusional berdasarkan pertimbangan
rasional. Tanpa strategi sebuah institusi pendidikan tidak akan
bisa yakin bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang –
peluang baru. Pentingnya perencanaan strategi tidak hanya untuk
pengembangan rencana strategi tetapi juga ia menjauhkan
perhatian manajemen puncak dari isu-isu harian dan menekankan
sebuah pengujian kembali terhadap tujuan utama institusi dalam
hubungannya dengan pelanggannya.
Terdapat enam tahapan untuk merencanakan mutu menurut
Juran & Godfrey (1999), pertama membangun proyek (establish
the project), kedua mengidentifikasi pelanggan (identify the
customer), ketiga mengetahui kebutuhan pelanggan (discover
customer needs), keempat mengembangkan produk (develop
product), kelima mengembangkan proses (develop process),
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keenam mengembangkan kontrol dan pengiriman operasi
(develop process control / transfer to operation.
1. Membangun Proyek (establish the project)
Proyek perencanaan mutu (quality planning project) adalah
organisasi kerja yang diperlukan untuk mempersiapkan agar
organisasi dapat melahirkan atau memperbaiki layanan akademik.
Aktivitas yang dilakukan untuk membangun proyek perencanaan
mutu adalah:
 Mengidentifikasi proyek apa yang disyaratkan untuk
memenuhi strategi organisasi.



2.

Menyiapkan pernyataan misi untuk masing-masing proyek.
Membangun tim untuk menjalankan proyek.
Merencanakan proyek.
Mengidentifikasi Pelanggan (identify the customer)

Pelanggan terdiri dari semua karakteristik yang harus
dipahami secara utuh. Istilah “customer‖ biasa digunakan secara
bebas, ia dapat berarti organisasi secara keseluruhan (entire
organization), unit dari organisasi yang lebih besar dan external
customer. Pada tabel 2.1 Juran dan Godfrey (1999) mengajukan
sejumlah kategori guna membantu memudahkan pemahaman
terhadap pelanggan.
Tabel 1. Tipe Pelanggan Eksternal
Pembeli (purchaser)

Seseorang yang membeli produk untuk
dirinya atau orang lain.

Pengguna sebenarnya
(the end user)

Seseorang yang akhirnya mendapatkan
manfaat dari produk.

Para Pedagang
(merchants)

Seseorang yang membeli produk untuk
dijual kembali, distributor dan lain-lain.

Pemroses (processor)

Organisasi

dan

orang-orang

yang
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menggunakan produk
sebagai input untuk
produknya sendiri.
Penyedia (supplier)

atau output
memproduksi

Seseorang yang menyediakan input
untuk proses.

Pengusaha bahan baku Pembelian produk untuk dimasukkan
(original
equipment menjadi miliknya.
manufacturers)
Pelanggan potensial
(potential customers)
Pelanggan
tersembunyi

Yang tidak pasti memakai produk tetapi
memiliki kemungkinan untuk menjadi.

Kelompok yang
(hidden mereka tidak siap.

terabaikan

karena

customers)
(Sumber : Juran dan Godfrey 1999:3.10-4.29)
Berdasarkan teori tersebut, maka pelanggan eksternal dalam
dunia pendidikan tinggi dapat dikategorikan sebagai berikut.
Pertama, mahasiswa dan orang tua dapat dikategorikan sebagai
the end user. Kedua, lembaga pendidikan tingkat menengah
adalah supplier yang menyediakan input mahasiswa baru. Ketiga,
lembaga pendidikan adalah processor layanan akademik.
Keempat, masyarakat adalah potensial customers yang memiliki
kemungkinan untuk menjadi pengguna jasa pendidikan. Keenam,
dunia industri dan lembaga pemerintah adalah purchaser.
3. Menemukan Kebutuhan Pelanggan
Tahap ketiga dari perencanaan mutu adalah menemukan
kebutuhan-kebutuhan baik internal dan eksternal terhadap suatu
layanan akademik Beberapa aktivitas kunci yang diperlukan
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untuk secara efektif menemukan kebutuhan pengguna jasa
pendidikan, mencakup:
 Rencana untuk mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan
pengguna jasa pendidikan.
 Mengumpulkan daftar kebutuhan-kebutuhan pengguna jasa



pendidikan dalam bahasa mereka.
Menganalisis dan memprioritaskan kebutuhan – kebutuhan
mereka
Menterjemahkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan
„bahasa‟ perguruan tinggi.

 Membangun unit pengukuran dan sensor.
4. Mengembangkan Produk (Develop Product)
Setelah pengguna jasa pendidikan dan kebutuhan mereka
benar-benar dipahami, perguruan tinggi siap untuk mendesain
layanan akademik terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Pengembangan layanan akademik bukan merupakan fungsi baru
dalam sebuah perguruan tinggi. Tujuan utama langkah ini adalah ;
 Menentukan keistemewaan layanan akademik mana dan
tujuan apa yang mampu mendatangkan manfaat bagi
pengguna jasa pendidikan .
 Menentukan apa yang dibutuhkan agar desain dapat disajikan
tanpa ketidakefisienan (deficiencies).
5. Mengembangkan Proses (Develop Process)
Process development adalah seperangkat aktivitas untuk
menetapkan tujuan spesifik untuk digunakan dengan
mengoperasikan personil untuk mendapatkan layanan akademik
yang berkualitas. Agar proses menjadi efektif, maka ia harus
berorientasi tujuan, dengan pengukuran outcome yang jelas,
sistematik, dengan aktivitas yang berkelanjutan dan tugas yang
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dirumuskan secara utuh dan jelas dan semua input dan output
yang sangat spesifik; dan capable yaitu mampu mendapatkan
kualitas layanan akademik yang sesuai dengan tujuan.
Tujuan aktivitas utama yang termasuk dalam
pengembangan proses yaitu:

 Meninjau ulang tujuan layanan akademik.
 Mengidentifikasi operating condition.
 Mengumpulkan informasi-informasi yang diketahui pada
alternative proses.










Mengumpulkan desain proses secara umum.
Mengidentifikasi proses dan tujuan-tujuan.
Mengidentifikasi proses yang detail dan tujuan-tujuan.
Desain critical factor dan human error.
Mengoptimalkan proses dan tujuan.
Membangun kapabilitas proses dan tujuan-tujuan.
Menyusun dan mempublikasikan proses dan tujuan.
Menyusun dan mempublikasikan desain proses akhir (final

process design).
6. Mengembangkan Kontrol Proses (develop process
controls/transfer to operations)
Pada tahap ini, perencana mengembangkan kontrol proses,
mengatur untuk mentransfer semua rencana layanan akademik
untuk kekuatan operasional, dan memvalidasi implementasi
transfer. Ada tujuh aktivitas utama pada tahap ini.
 Mengidentifikasi kontrol yang dibutuhkan.
 Mendesain kelemahan umpan balik (feedback loop).
 Mengoptimalkan evaluasi diri (self control) dan inspeksi diri
(self inspection).
 Mengadakan audit.
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 Mendemonstrasikan kapabilitas dan kemampuan kontrol.
 Rencana untuk berubah menjadi operasi.
 Mengimplementasikan rencana dan memvalidasi transfer.
Konsep tersebut dalam perencanaan mutu layanan perguruan
tinggi bermakna bahwa dalam perencanaan mutu layanan
mencakup bagaimana lembaga mengidentifikasi pengguna jasa
pendidikan dan kebutuhannya, hal ini dapat dilakukan dengan
melakukan penelitian guna mengetahui tingkat ekspektasi
pengguna jasa pendidikan
(stakeholder, masyarakat, dan
mahasiswa) terhadap mutu layanan akademik yang diinginkan
atau dirasakan (perceived) selama ini. Lembaga harus mengetahui
apakah layanan yang disajikan sudah memenuhi atau melampaui
kebutuhan pengguna jasa pendidikan. Selanjutnya, berangkat dari
hasil identifikasi tersebut lembaga mengembangkan layanan
akademik pengajaran (kurikulum/silabus, mata kuliah) yang
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan stakeholder lainnya.
Pengembangan produk layanan akademik dapat dilakukan baik
melalui kegiatan semisal konsorsium, pelatihan, workshop, dan
lainnya. Proses selanjutnya, lembaga mengembangkan satu sistem
dan prosedur kerja yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan
pembelajaran
yang
memungkinkan
lembaga
mampu
menghasilkan output lembaga yang „khas‟, kompetitif. Terakhir,
perencanaan tersebut disosialisasikan sampai kepada level
manajemen terendah, meliputi staf administrasi akademik, dosen,
pustakawan, laboran, dan sebagainya.
Konsep yang ditawarkan oleh Sallis tersebut sejalan dengan
konsep perencanaan Juran pada bagian sebelumnya. Meskipun
diakui tidak ada rangkaian aktivitas yang khusus dalam
mengupayakan perencanaan strategis, namun merencanakan satu
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pendekatan sistematis dalam merencanakan masa depan institusi
merupakan hal yang urgen.
Pelaksanaan Mutu
Pelaksanaan mutu dalam trilogi sifatnya pengendalian.
Proses pengendalian didefinisikan sebagai ―universal managerial
process for conducting operations so as to provide stability-to
prevent adverse change and to ―maintaining the status quo‖
Juran & Godfrey (1999, hlm. 4.2). Guna memelihara stabilitas,
proses pengendalian mutu mengevaluasi kinerja aktual
(sekarang), membandingkan kinerja dengan tujuan, dan
mengambil langkah-langkah berbeda. Langkah-langkah yang
dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan rencana mutu yang ditetapkan sesuai dengan
langkah-langkah dan prosedur teknis yang ditentukan
2. Mengadakan evaluasi terhadap semua proses/langkah selama
proses/langkah itu berlangsung dan mencatat kesalahankesalahan jika ada/terjadi
3. Melakukan perbaikan pada kesalahan/kelemahan yang terjadi
berdasarkan hasil evaluasi, selama proses masih berlangsung
4. Melakukan evaluasi akhir terhadap proses dan produk, serta
menginventarisasi kekuatan, kelemahan, dan hal-hal baru
peningkatan mutu selanjutnya.
Evaluasi Mutu
Evaluasi mutu dalam trilogi Juran bersifat perbaikan (1999).
Langkah-langkah yang diperlukan pada bagian ini adalah sebagai
berikut:
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Menganalisis hasil evaluasi yang sudah dilakukan pada
pengendalian mutu yang sudah terlaksana dan menentukan
kelemahan-kelemahan
1. Meneliti kembali kebutuhan pengguna jasa pendidikan
2. Menyusun rencana peningkatan mutu berdasarkan data-data
kelemahan dan kebutuhan pengguna jasa pendidikan
3. Mempersiapkan semua sarana dan prasarana serta SDM yang
diperlukan.
4. Membentuk tim kerjasama dan memberdayakannya agar
mampu melaksanakan peningkatan mutu
5. Melaksanakan rencana peningkatan mutu dengan system dan
proses seperti pengendalian mutu (kembali seperti
lingkaran).
Sallis (1993, hlm. 122–123) mengemukakan tiga level
evaluasi, yaitu “immediate, short term, dan long term‖.
Immediate, segera - melibatkan pemeriksaan harian terhadap
kemajuan belajar. Tipe evaluasi ini biasanya berlangsung secara
informal, dan dilakukan oleh individu – individu pada tingkat
tim. Short term, membutuhkan cara yang terstruktur dan
spesifik, yang menjamin bahwa pelajar sudah berada dalam
jalur yang seharusnya dan sedang meraih potensinya. Evaluasi
ini dilakukan oleh departemen atau tim. Long term, yaitu
evaluasi terhadap kemajuan dalam mencapai tujuan strategis.
Evaluasi ini adalah evaluasi yang dipimpin langsung oleh
institusi secara keseluruhan
Evaluasi hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai upaya
pencegahan, menemukan kesalahan, serta menggunakan hasil
evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
Namun juga evaluasi harus mampu memperbaiki kegagalan
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yang terlanjur terjadi pada pelajar saat ini. Menurut Sallis (1993,
hlm. 123)
if problems are identified there must be mechanism to
correct them immediately. Students should not be
allowed to supper. Putting things right next year will
not help them. They need coorective action to improve
their learning or to stop them under achieving or
failing. ...Unfortunately, evaluasi is too often used to
improve future rather than present provision‖

46

BAGIAN 3
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Implementing a quality system in an organizational without basic
formal quality assurance systems is like trying to run before you
can walk (Lintern)

Memahami Penjaminan Mutu
Menurut Woodhouse (1999, hal 30) jaminan kualitas merujuk
pada the policies, attitudes, actions and procedures necessary to
ensure that quality is being maintained and enhanced (kebijakan,
sikap, tindakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan
bahwa kualitas dipertahankan dan ditingkatkan). Defenisi lain
dikemukakan oleh Willborn dan Cheng (1994) quality assurance
encompasses all activities in a company designed to ensure that
customer‘ requirement and expectations for quality are met‘.
Dalam european students handbook on quality assurance
disebutkan bahwa jaminan mutu adalah the means by which an
institution can guarantee with confidence and certainty, that the
standards and quality of its educational provision are being
maintained and enhanced. Defenisi ini memberikan penekanan
pada aspek jaminan yang pasti dan meyakinkan bahwa standar
mutu pendidikan dipelihara dan ditingkatkan.
Jaminan mutu dalam konteks pendidikan tinggi Vlasceanu et
all (2004, hlm. 74) adalah an all – embracing term referring to
an ongoing, continuous process of evaluating (assessing,
monitoring, guaranteeing, maintaining, and improving) the total
quality of a higher education system, institutions or programmes.
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As a regulatory mechanism, quality assurance, focuses on both
accountability and improvement, providing information and
judgment (not rangking) through an agreed and consistent
process and well – established criteria. (istilah yang mengacu
pada proses evaluasi yang terus menerus (memperkirakan,
memonitor, menjamin, memelihara, dan meningkatkan) mutu
terpadu sistem pendidikan tinggi, lembaga atau program. Sebagai
mekanisme pengaturan, jaminan mutu terpusat pada akuntabilitas
dan peningkatan, menyediakan informasi dan pertimbangan
(bukan perangkingan) melalui kesepakatan dan proses yang
konsisten dan kriteria yang diletakkan dengan baik. Sejalan
dengan itu Dikti (2016) mendefinisikan jaminan mutu sebagai
kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi
secara berencana dan berkelanjutan.
Berdasarkan beberapa pendapat dimuka, dapat ditarik
pemahaman bahwa jaminan mutu adalah semua aktivitas,
kebijakan, sikap, maupun prosedur yang dirancang secara
berencana dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa mutu
lembaga terpelihara dan meningkat untuk mememnuhi bahkan
melampaui kebutuhan pelanggan.
Mekanisme Penjaminan Mutu
Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Dikti dilakukan melalui tahap
penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian
(pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan
Tinggi (Standar Dikti) (Lihat Gambar 1).
Program studi atau perguruan tinggi yang memenuhi SN
Dikti menurut UU Dikti dinyatakan memenuhi peringkat
terakreditasi baik, sedangkan Program Studi atau Perguruan
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Tinggi yang mampu melampaui SN Dikti akan dinyatakan
terakreditasi baik sekali atau unggul, sebagaimana ditetapkan
oleh BAN-PT atau LAM. Mutu program studi atau perguruan
tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Dikti, harus
pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Dikti untuk
mencapai tujuan pendidikan tinggi.
Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi
dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang
disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:
 Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan





standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang
ditetapkan oleh perguruan tinggi;
Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan
standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti
yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan
pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar
dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti
yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;



Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan
analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan
Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi
yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan



Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan
standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar
lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan
Standar Dikti yang telah ditetapkan (Ristek Dikti, 2016)
Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat
dirangkum sebagai berikut:
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Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara
otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik
pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan,
Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras
perguruan tinggi.






Terstandar. SPMI menggunakan SN Dikti yang ditetapkan
oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap
perguruan tinggi.
Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang
akurat pada PD Dikti.
Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan
dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu,
yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan,
Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti

yang membentuk suatu siklus.
 Terdokumentasi. Seluruh langkah dalam siklus SPMI
didokumentasikan secara sistematis
Sedangkan asas dan prinsip sistem penjaminan mutu
eksternal atau akreditasi terdiri atas:
 Kejujuran.
Landasan
utama
kebenaran,
keobyektifan, imparsialitas, dan transparansi.

keadilan,

 Keamanahan (trustworthiness). Asas dalam membangun dan
mencerminkan komitmen atas akuntabilitas dalam rangka
pertanggungjawaban kepada masyarakat.
 Kecerdasan. Asas dalam pengembangan sistem penjaminan
mutu pendidikan tinggi yang komprehensif, kredibel,
akurat,efektif, dan efisien.
 Keharmonisan.
Asas
pengembangan
independensi
kelembagaan akreditasi yang mencerminkan akuntabilitas
50

sekaligus

keterkaitan

(interrelatedness),

keterhubungan

(interconnection), dan komunikasi (communication).
Berdasarkan asas di atas, SPME atau akreditasi program
studi dan/atau perguruan tinggi dilakukan berdasarkan prinsip:
 Independen. Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan





keputusannya dilakukan secara mandiri, bebas dari pengaruh
dan kepentingan pihak manapun.
Akurat. Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan
keputusannya didasarkan pada data dan informasi yang jelas,
benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Obyektif. Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan
keputusannya bebas dari pengaruh
kepentingan subjektif
dan berdasarkan data serta informasi faktual yang tersedia.
Transparan. Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan



keputusannya dilakukan berdasarkan standar dan mekanisme
yang diketahui dan dapat diakses oleh asesor maupun
program studi dan/atau perguruan tinggi yang dinilai
kelayakannya.
Akuntabel. Proses SPME atau akreditasi dan pengambilan
keputusannya dapat dipertanggung-jawabkan
pemangku kepentingan (Ristek Dikti, 2016).

kepada
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Gambar 1. Standar Dikti dan Pelampauan SN Dikti
Penetapan Standar
Standar dibutuhkan oleh PT sebagai acauan dasar dalam rangka
mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut
antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai
aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Selain itu, standar juga dimaksudkan memacu PT agar dapat
meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang
bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan
tugas
pokoknya.
Standar
mutu
juga
merupakan
kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan/PT
terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi
parameter dan karakteristik.
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Dokumen standar penjaminan mutu berfungsi sebagai;












Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan PT.
Karakteristik untuk menunjukkan tingkat (level) mutu PT.
Tolok ukur capaian oleh semua pihak di PT, sehingga
menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan
melebihi) standar;
Bukti otentik kepatuhan PT terhadap peraturan perundangundangan tentang Standar Dikti; dan
bukti kepada masyarakat bahwa PT tersebut telah secara
sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi
berdasarkan standar.
Pernyataan standar yang baik paling tidak mengandung
aspek;
Audiensi, yaitu subjek yang melakukan sesuatu dan pelaksana
isi standar
Behavior, yaitu hal yang harus dilakukan /diukur atau dicapai
Competence, yaitu kompetensi/kemampuan atau spesifikasi
target kinerja yang harus dicapai
Degree, yaitu tingkat/priode/frekuensi/waktu standar untuk

dicapai
Dilanjutkan dengan menggunakan Key Performance Indicators
yang meliputi
 Indicators, hal yang akan dicapai



Measures, cara mengukur/mencapai
Targets, hasil yang diinginkan

Mekanisme Penetapan Standar
Mekanisme penetapan standar pada dasarnya mengikuti tahaptahap berikut:
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1. Pembentukan Tim. Tim dibentuk sesuai dengan jenis standar
yang akan disusun, PT atau satuan pendidikan membentuk
tim yang beranggotakan antara lain unsur pimpinan, unsur
dosen, staf penunjang, dan profesional, dunia usaha, yang
disetujui oleh segenap anggota satuan pendidikan
2. Analisis Kebutuhan Standar. Analisis kebutuhan standar
diperlukan oleh PT yang belum mempunyai standar. Analisis
akan sangat bermanfaat dalam menentukan ruang lingkup,
jenis dan jumlah butir standar yang dibutuhkan. Untuk PT
yang telah memiliki standar, penilaian kebutuhan ini
dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas hasil evaluasi
terhadap penerapan standar. Misalnya untuk merumuskan
standar kurikulum, Tim yang dibentuk dapat diketuai oleh
Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi, beranggotakan
dosen dosen terkait dan dibantu oleh tenaga kependidikan,
wakil organisasi profesi, dunia usaha, dan pemakai lulusan
lainnya.
3. Pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif. Standar
dirumuskan berdasarkan peraturan terkait yang ada, hasil
evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan
dari stakeholders, dan hasil studi pelacakan (kalau
diperlukan).
4. Perumusan standar. Alternatif standar dianalisis dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan PT/satuan
pendidikan, membandingkan dengan standar yang telah ada,
ataupun benchmarking keluar PT. Standar ditetapkan dengan
meramu visi program studi dengan kebutuhan stakeholders.
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5. Pengujian dan review standar. Sebelum disahkan, konsep
standar disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika,
umpan balik (apabila ada) dan perumusan ulang oleh tim.
6. Pengesahan standar. Standar perlu disahkan oleh pimpinan
satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
masing masing PT.
Beberapa Standar Perguruan Tinggi
Standar Pendidikan Nasional
Standar Pendidikan Nasional (SPN) adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia. SPN meliputi
 Standar Kompetensi Lulusan
 Standar Isi Pendidikan
 Standar Proses Pendidikan






Standar Penilaian Pendidikan.
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Standar Sarana dan Prasarana.
Standar Pengelolaan.
Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Indonesia
Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
a. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan
merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Sikap yang dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya
sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma
yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui
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proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait
pembelajaran. Pengetahuan sebagaimana dimaksud merupakan
penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang
ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran
dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait
pembelajaran. Keterampilan sebagaimana dimaksud merupakan
kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan
konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh
melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian
dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait
pembelajaran.
b. Standar Isi Pembelajaran. Standar isi pembelajaran
merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan
materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister
terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil
penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat
kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana
dimaksud dalam untuk setiap program pendidikan, dirumuskan
dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan
dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
sebagai berikut:
 lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep
umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip
dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian
tertentu;
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 lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep
teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara
umum;
 lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit
menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan
keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian
khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut
secara mendalam;
 lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis
paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang
pengetahuan tertentu; dan
 lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis
paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang
pengetahuan dan keterampilan tertentu.
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran sebagaimana dituangkan dalam
bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
c. Standar proses pembelajaran. Proses pembelajaran menurut
standar pendidikan tinggi nasional meliputi pembelajaran yang
memiliki karakter;
 Interaktif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan
mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa
dan dosen.
 Holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya
pola pikir yang komprehensif dan luas dengan
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menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun
nasional.
 Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi
capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan
dalam
satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan
multidisiplin.
 Saintifik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah
sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan
sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 Kontekstual, yaitu capaian
pembelajaran
lulusan diraih
melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan
kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 Tematik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik
keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan
nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 Efektif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara
berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi
secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 Kolaboratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui
proses pembelajara bersama yang melibatkan interaksi antar
individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.
 Berpusat pada mahasiswa, yaitu capaian pembelajaran lulusan
diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan
pengembangan
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kreativitas,

kapasitas,

kepribadian,

dan

kebutuhan

mahasiswa,

serta mengembangkan kemandirian

dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap
mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester
(RPS) atau istilah lain. RPS atau ditetapkan dan dikembangkan
oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian
suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program
studi. RPS paling sedikit memuat:
 Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester,
sks, nama dosen pengampu;








Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata
kuliah;
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran
lulusan;
Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan
dicapai;
Metode pembelajaran;
Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada
tiap tahap pembelajaran;
Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam
deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa
selama satu semester;




Kriteria, karakteristik, dan bobot penilaian; dan
Daftar referensi yang digunakan
Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk
pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi
kelompok, simulasi,studi kasus, pembelajaran
kolaboratif,
pembelajaran

kooperatif,

pembelajaran

berbasis

proyek,
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pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran
lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan.
d. Standar penilaian pembelajaran. Prinsip penilaian
mencakup;
 Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi
mahasiswa agar mampu; memperbaiki perencanaan dan cara
belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
 Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada
proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang





mencerminkan
kemampuan mahasiswa pada saat
proses pembelajaran berlangsung.
Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada
standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa
serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang
dinilai.
Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan
sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati
pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.



Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan
hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan.
e. Standar dosen dan tenaga kependidikan. Dosen
wajib
memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
menyelenggarakan pendidikan
dalam
rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan
tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh
seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi
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pendidik dinyatakan

dengan

sertifikat

pendidik, dan/atau

sertifikat profesi. Sedangkan Tenaga
kependidikan
yang
memerlukan
keahlian khusus wajib memiliki sertifikat
kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran. Standar
sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi
dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian
pembelajaran lulusan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana
ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan
karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus
menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan
administrasi akademik.
Standar prasarana pembelajaran sebagaimana paling sedikit
terdiri
atas;
lahan,
ruang
kelas,
perpustakaan,
laboratorium/studio/bengkel
kerja/unit
produksi,
tempat
berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan
mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang
tata usaha, dan fasilitas umum yang meliputi; jalan, air, listrik,
jaringan komunikasi suara, data.
Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis
nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. Lahan
pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh
penyelenggara perguruan tinggi. Bangunan perguruan tinggi
harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta
dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan
instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila
diperlukan. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan
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prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan
khusus, mencakup;
 pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk
suara;
 lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
 jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di
lingkungan kampus;
 peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah
timbul; dan
 toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda standar
pengelolaan pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pendidikan
Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit
Pengelola program studi dan perguruan tinggi. Unit Pengelola
program studi sebagaimana wajib:
 melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran
dalam setiap mata kuliah;
 menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi,
standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam
rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 melakukan
kegiatan sistemik yang menciptakan suasana
akademik dan budaya mutu yang baik;
 melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik
dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses
pembelajaran; dan
 melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik
sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan
keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
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Perguruan

tinggi

dalam

melaksanakan

standar

pengelolaan sebagaimana wajib:
 menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional
terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses
oleh
sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat
dijadikan
pedoman
bagi program studi dalam
melaksanakan program pembelajaran;
 menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan
program
pendidikan
yang
selaras
dengan capaian
pembelajaran lulusan;
 menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program
studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara
berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi
perguruan tinggi;
 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan
program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
pengawasan penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan
pembelajaran dan dosen;
 menyampaikan laporan kinerja program studi dalam
menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit
melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
g. Standar Pembiayaan. Biaya investasi pendidikan tinggi
merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan
sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan
tenaga
kependidikan pada pendidikan tinggi. Biaya operasional
pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi
yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang
mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan
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operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa
pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional
pendidikan tinggi. Standar satuan biaya operasional pendidikan
tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik
oleh Menteri dengan mempertimbangkan; jenis program studi,
tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, indeks
kemahalan wilayah.
Badan Akreditasi Nasional
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)
merupakan satu-satunya badan akreditasi yang memperoleh
wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan
tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan "Paradigma Baru
dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan meningkatkan
relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan
keberlanjutan pendidikan tinggi
Standar perguruan tinggi yang menjadi konsen BAN PT
meliputi penilaian terhadap beberapa aspek, yaitu;
 Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: meliputi
integritas visi dan misi, kepemimpinan (leadership), tata
pamong,
sistem
manajemen sumberdaya, kemitraan
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strategis (strategic partnership), dan sistem penjaminan mutu
internal;
Mutu dan produktivitas luaran (outputs) dan capaian
(outcomes): berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan
inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;




Mutu proses: mencakup proses pembelajaran, penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik;
Mutu input: meliputi sumber daya manusia (dosen
dan tenaga kependidikan), mahasiwa, kurikulum, sarana
prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).
(Peraturan BAN PT N0 4 tahun 2017).

Asean University Network Quality Assurance (AUN QA).
AUN Bukan akreditasi, tetapi sertifikasi berupa
assesment process untuk mendapatkan feedback. AUN QA
disusun mengacu ke standar akreditasi internasional, disusun oleh
pakar-pakar QA ASEAN dimotori oleh NUS, bertujuan untuk
meningkatkan/menyamakan kualitas standar Universitas di
ASEAN untuk kemudahan proses creadit earning/credit transfer
anggota AUN dan Prodi yang telah di-asses AUN. Mahasiswanya
bisa mengikuti program kredit transfer dengan universitasuniversitas anggota AUN. Jembatan untuk menuju ke level
internasional, kerjasama AUN dikembangkan ke Jepang, China.
Dalam AUN QA ada 15 kriteria untuk mendapatkan
sertifikasi yaitu 1) Learning outcomes, 2) Programme
specification, 3) Programme structure and content, 4) Teaching
and learning strategy, 5) Student assessment, 6) Academic staff
quality, 7) Support staff quality, 8) Student quality, 9) Student
advice and support, 10) facilities and infrastructure, 11) Quality
assurance of teaching and learning process, 12) Staff
development activities, 13) Stakeholders feedback, 14) output, 15)
Stakeholder satisfaction. Terdapat 7 skala penilaian di setiap
kriteria. Nilai 6 menggambarkan tingkatan universitas terbaik di
negaranya (best in country), sedangkan nilai 7 menggambarkan
tingkatan universitas terbaik dunia (best in the world). Sedangkan
65

persyaratan umum untuk dapat disertifikasi AUN diantaranya
adalah 1) telah sekurang-kurangnya telah menghasilkan lulusan
dalam 10 tahun terakhir, 2) teregister oleh pemerintahan setempat,
3) reputasi, 4) kemungkinan untuk transfer kredit (credit
transform).
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BAGIAN 4
MEMAHAMI KEPUASAN PELANGGAN
―Your most unhappy customer are your greatest sources of
learning ―
(Bill Gates-Microsoft)
―If you build a great experience, customers tell each other about
that. Word of mouth is very powerful ―( Jeff Bezos, Amazon)
―A customer is the most important visitor on our premises. He is
not dependent on us. We are dependent on him. He is not an
interruption of our work. He is the purpose of it. He is not an
outsider of our business. He is part of it. We are not doing him a
favour by serving him. He is doing us a favour by giving us the
opportunity to do so.‖(Mahatma Gandhi)

Kepuasan Pelanggan
Kepuasan pelanggan adalah konsep abstrak dan agak ambigu.
Manifestasi kepuasan bervariasi dari satu orang ke orang lain dan
dari satu produk ke produk lainnya. Keadaan yang disebut
"kepuasan" bergantung pada sejumlah variabel psikologis dan
fisik, dan berkorelasi dengan perilaku tertentu.
Giese & Cote (2000) dalam penelitiannya tentang defenisi
kepuasan pelanggan, menemukan bahwa defenisi pelanggan
dikalangan para ahli itu bervariasi dan bahkan diantaranya saling
tidak konsisten satu sama lain. Keduanya menemukan kesamaan
dalam hal tiga komponen, yaitu (1) kepuasan pelanggan adalah
respon (emosional atau kognitif); (2) respon tersebut menyangkut
fokus tertentu (produk, ekspektasi, pengalaman, dan sebagainya);
67

(3) respon terjadi pada waktu tertentu (setelah menggunakan,
setelah memilih, berdasarkan akumulasi pengalaman).
Pelanggan Pendidikan Perguruan Tinggi
Menurut Kanji dan Tambi (1999), pelanggan pendidikan tinggi
dibagi dalam kelompok aktor yang berbeda, yang terkait dengan
proses pendidikan menjadi yang utama: siswa saat ini, calon
siswa, karyawan, pengusaha, pemerintah dan industri. Pelanggaan
pendidikan dibagi dalam dua kelompok besar yaitu, pelanggan
internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal meliputi
pelanggan primer yaitu pendidik dan pelanggan skunder yaitu
siswa. Sedangkan pelanggan eksternal terdiri dari pelanggan
primer yaitu siswa dan pelanggan skunder yaitu pemerintah,
dunia industri/stakeholder, dan orang tua.
Analisis pelanggan institusi pendidikan tinggi dari berbagai
pandangan menunjukkan bahwa perspektif terhadap pelanggan
pendidikan beragam. Pelanggan pendidikan disebutkan meliputi;
 Siswa, yaitu siswa terdaftar secara teratur dan belajar di
perguruan tinggi.
 Majikan, yaitu orang yang akan mempekerjakan siswa,
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industri, atau pemerintah.
Fakultas, yaitu semua anggota fakultas yang mengerjakan
berbagai kegiatan di lembaga pendidikan
Masyarakat / Pemerintah, yaitu masyarakat secara
keseluruhan, termasuk warga negara, dan pejabat pemerintah.
Keluarga, yaitu keluarga siswa yang paling bertanggung
jawab tentunya dalam membiayai pendidikan anaknya.
Manajer / karyawan, yaitu manajer sekolah dan staf dari
kelompok administratif dan teknis lembaga.



Lainnya, seperti alumni, pemasok, pesaing, dewan atau

kelompok masyarakat dan sebagainya
Selanjutnya, Michael et al (1997) mengemukakan bahwa
―the customer of higher education is the student as a consumer
of knowledge and services, and society as a whole the future
employer or graduate school as a consumer of the student
product, as taxpayers and beneficiaries of the educational
operations of the institution. Pelanggan pendidikan tinggi adalah
siswa sebagai pengguna pengetehuan dan layanan, orang yang
akan mempekerjaan siswa di masa depan atau alumni adalah
pengguna siswa, dan masyarakat sebagai pembayar pajak dan
orang yang memperoleh manfaat dari kegiatan pendidikan.
Kesimpulan penting pertama adalah bahwa proses yang
disebut "pendidikan" terbagi dalam dua proses yang berbeda:
proses pengajaran, di bawah tanggung jawab utama guru
universitas dan proses belajar, di bawah tanggung jawab utama
siswa. Model sistem produksi diusulkan untuk masing-masing
proses ini dan telah diidentifikasi siapa pelanggan eksternal dan
internal utama dari masing-masing proses ini. Diusulkan model
sistem produksi ke proses penelitian juga dan diidentifikasi siapa
pelanggan eksternal dan internal utamanya. Kesimpulan tentang
pelanggan ditunjukkan pada Tabel 2 berikut
Proses

Pelanggan Internal

Pelanggan Eksternal

Pengajaran

Fakultas

Siswa

Pembelajaran

Siswa

Yang Mempekerjakan

Penelitian

Fakultas

Masyarakat/pemerintah

Table 2. Pelanggan utama pengajaran, pembelajaran, dan proses
penelitian.
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Hasil sejumlah penelitian ini menunjukkan terdapat lima
pandangan yang berbeda di antara berbagai kelompok pelanggan:
1. Siswa dianggap sebagai pelanggan dalam kegiatan mengajar di
kelas;
2. Peran siswa dalam pembelajarannya sendiri;
3. Harapan yang ada tentang siswa sebagai produk oleh
pengusaha masa depan;
4. Karakteristik produktivitas ilmiah dalam penelitian dan
5. Peran ganda guru: pengajaran dan penelitian
Gaspersz (1997, hlm. 33) lebih rinci mengidentifikasi tiga
jenis pelanggan dalam sistem mutu modern yaitu “pelanggan
internal, pelanggan antara, dan pelanggan eksternal”
1) Pelanggan internal. Pelanggan internal perguruan tinggi
adalah orang yang eksis dalam perguruan tinggi dan memiliki
pengaruh pada kinerja perguruan tinggi. Pelanggan internal
mencakup
bagian-bagian
perencanaan,
bendahara,
laboratorium, rekrutmen, dan para karyawan. Misalnya, bagian
bendahara atau bagian personalia harus memandang karyawan
yang dibayar gajinya sebagai pelanggan yang harus dilayani
dengan memuaskan. Kebutuhan pelanggan internal perguruan
tinggi seperti menerima gaji tepat waktu dan jumlah, tanpa
kesalahan administrasi, dan lain-lain mutlak diperhatikan oleh
bagian pembayaran gaji yang dalam hal ini bertindak sebagai
pemasok internal. Prinsip hubungan lembaga – pelanggan
harus dipelihara dalam sistem kualitas modern.
2) Pelanggan antara. Pelanggan antara adalah mereka yang
bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai
pemakai akhir (end user) produk. Perguruan tinggi tidak
memiliki pelanggan antara.
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3) Pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal perguruan tinggi
adalah pemakai akhir layanan akademik, yang biasa disebut
sebagai pengguna jasa pendidikan sesungguhnya. Pelanggan
eksternal perguruan tinggi termasuk diantaranya mahasiswa,
orang tua, dan masyarakat.
Menurut Sallis (1993) pelanggan pendidikan terdiri dari tiga
kelompok, yaitu. Pelanggan utama' yaitu pelajar yang secara
langsung menerima layanan, `pelanggan kedua' yaitu orangtua,
gubernur atau sponsor pelajar yang memiliki kepentingan
langsung secara individu maupun institusi, dan "pelanggan ketiga"
yaitu pihak yang memiliki peran penting, meskipun tak
langsung, seperti pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.
Sedangkan menurut Lewis dan Smith (1994a, hlm. 91–93)
salah satu kerangka dalam memahami pelanggan pendidikan
tinggi adalah dengan melihatnya dari tiga perspektif, yaitu
pelanggan internal, pelanggan luar langsung, dan pelanggan
eksternal tidak langsung. Pelanggan internal (internal customer)
adalah mahasiswa, fakultas, program, dan departemen dalam
program akademik kampus yang mempengaruhi program khusus.
Pelanggan internal bagi administrasi adalah mahasiswa, tetapi
juga termasuk karyawan unit, departemen, devisi yang
mempengaruhi kegiatan layanan. Pelanggan eksternal langsung
(direct external customer) termasuk employer mahasiswa,
perguruan tinggi dan universitas lain yang menerima mahasiswa
dan layanan dari perguruan tinggi dan universitas tersebut, dan
supplier (yaitu darimana perguruan tinggi atau universitas
menerima mahasiswa, produk, dan layanan, seperti; sekolah
menengah atas, supplier produk, dan supplier layanan. Pelanggan
eksternal tidak langsung (indirect external customer) adalah
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dewan legislatif, masyarakat, badan akreditasi, alumni, dan
penyandang dana misalnya orang-orang yang member pengaruh
terhadap keputusan dan operasi perguruan tinggi atau universitas.
Menurut Lewis & Smith (1994), pelangganp pendidikan
tinggi dan kebutuhannya dapat dilihat sebagai berikut:


Pelanggan internal –akademik /Mahasiswa, mencakup
kebutuhan Pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk
mengejar tujuan pribadi dan profesi, menikmati
pembelajaran. Pertumbuhan pribadi yang berkesinambungan,
keamanan, santai dalam bekerja, informasi, dan input.



Fakultas/Program/departemen,
mencakup
kebutuhan
pengembangan berkesinambungan, pertukaran informasi,
kerjasama, dan kolaborasi
Pelanggan internal-administratif (Mahasiswa), meliputi










kebutuhan layanan diberikan manakala dibutuhkan,
menjawab pertanyaan ketika ditanya.
Karyawan, Unit/departemen, devisi, mencakup kebutuhan
pertumbuhan pribadi yang berkesinambungan, keamanan,
santai dalam bekerja, informasi, dan input.
Pengembangan berkesinambungan, pertukaran informasi,
kerlayanan, dan kolaborasi
Pelanggan eksternal-langsung, employer, PT lain, universitas.
Mencakup kebutuhan Karyawan yang kompeten, kinerja
produktif dan atau kemampuan mahasiswa dalam
pembelajaran dan penelitian tingkat lanjut.
Pelanggan eksternal – tidak langsung, legislatif, Badan
Akreditasi, alumni, penyandang dana. Mencakup kebutuhan
dipilih
kembali,
pemenuhan,
memberi
kontribusi,
terpenuhinya kriteria dan standar yang tetap, bangga
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mendapat perhatian, pendidikan berkelanjutan, penghargaan
kualitas dan kebutuhan PT / universitas, pengakuan yang
sesuai dengan donasi.
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BAGIAN 5
MANAJEMEN MUTU LAYANAN AKADEMIK

Management is doing things right; leadership is doing the right things
(Peter Drucker)
Success in management requires learning as fast as the world is
changing (Warren Bennis)

Perencanaan Strategis Mutu Layanan Akademik
Perencanaan merupakan aspek krusial dalam manajemen mutu
pendidikan tinggi. Keberhasilan dalam merumuskan perencaanaan
merupakan sebahagian dari kesuksesan. Perencanaan mutu pada
perguruan tinggi pada prinsipnya sudah termasuk dalam
manajemen pendidikan itu sendiri. Untuk itu, pada bagian ini
perencanaan mutu yang akan dideskripsikan merupakan
perencanaan strategis mutu perguruan tinggi yang tentunya
diarahkan pada mutu layanan akademik. Perencanaan mutu
layanan akademik pada umumnya melalui sejumlah prosedur,
baik prosedur terdokumentasi maupun prosedur yang sudah
menjadi tradisi. Secara umum pola perencanaan, khususnya terkait
dengan mutu layanan akademik dilakukan dengan langkahlangkah;
Pembentukan Tim.
Langkah pertama yang ditempuh dalam merumuskan rencana
strategis adalah dengan membentuk tim. Tim perumus rencana
strategis dibentuk berdasarkan SK Rektor. Penempatan personil
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sebagai anggota

Tim Renstra didasarkan dua pertimbangan

utama, yaitu keahlian dalam bidang perencanaan strategis, dan
pertimbangan perwakilan fakultas/jurusan/program studi, sehingga
jumlah Tim Renstra dapat mencapai tiga puluhan orang. Tim
Renstra berada di bawah koordinasi Warek I, sedangkan Ketua
Tim Renstra ditunjuk dari dosen yang ahli dalam bidang
perencanaan strategis, dan sejumlah anggota yang ditunjuk dari
perwakilan fakultas dan bagian-bagian terkait, seperti
perencanaan.
 Pengumpulan Data
Pengumpulan data ini dilakukan dengan terlebih dahulu meminta
masukan dari fakultas/jurusan/prodi. Langkah ini dilakukan untuk
memperoleh masukan dari fakultas/jurusan/prodi yang dianggap
mengetahui persoalan di lapangan. Selanjutnya fakultas melalui
tim kecil merumuskan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan
tantangan serta program kerja untuk diusulkan kepada Tim
Renstra Universitas/Institut dengan mengisi blangko yang sudah
disiapkan.
Pengumpulan data juga dilakukan dengan meminta
keterangan kepada semua bagian yang terkait, khususnya Bagian
Akademik dan Kemahasiswaan, Bagian Kepegawaian dan
Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Data yang
dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan pertama
kemahasiswaan mencakup (1) jumlah atau grafik perkembangan
setiap tahunnya, (2) tingkat pencapaian/prestasi akademik setiap
semester, (3) tingkat stop out/cuti dan lainnya, (4) kecenderungan
pilihan jurusan/program studi, dan data terkait lainnya. Kedua
kepegawaian,
mencakup (1) jumlah dosen, (2) kualifikasi
pendidikan, (3) prestasi akademik. Kegiatan pengumpulan data
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pada dilakukan oleh bagian Perencanaan, dengan menunggu data
dari bagian-bagian terkait maupun dengan menjemput „bola‟ ke
fakultas-fakultas atau bagian-bagian terkait.
 Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tim renstra yang telah dibentuk selanjutnya merumuskan rencana
strategis berdasarkan sejumlah data yang diperoleh di lapangan
dengan mengikuti sejumlah langkah-langkah diurutkan sebagai
berikut.
 Meletakkan Landasan/Filosofi Kebijakan
Peletakan landasan / filosofi kebijakan pengembangan merupakan
bagian utama sebelum dilakukan penetapan visi, misi, dan
program kerja. Hal didasarkan pada pertimbangan bahwa pijakan
filosofis merupakan ruh dari visi dan misi serta menjadi dasar
dalam implementasi program yang direncanakan.
Hasil landasan kebijakan pengembangan didasarkan hakikat
pembangunan nasional yang dimuat dalam Renstra Depdiknas dan
Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang
(KPPT) JP –IV Ditjen Dikti. Sebagaimana diamanatkan dalam
Renstra Depdiknas kebijakan umum pembangunan nasional
adalah Pemerataan dan Perluasan Akses, Peningkatan Mutu,
Relevansi dan Daya Saing, dan Peningkatan Tata Kelola,
Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik. Lebih lanjut, dalam KPPT
JP-IV 2003-2010 Ditjen Dikti dinyatakan bahwa pengembangan
pendidikan di Indonesia dihadapkan pada 3 (tiga) isu strategis,
yaitu Daya Saing Bangsa, Otonomi, dan Kesehatan Organisasi.
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada
upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan
perioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang sama
kepada semua komponen masyarakat dari berbagai golongan
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(dalam arti luas) untuk mendapatkan pendidikan. Kebijakan ini
bertujuan untuk meningkatkan peluang bangsa Indonesia agar
dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka meningkatkan daya
saing, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Nasional (IPM)
hingga mencapai posisi yang sama atau lebih baik dari IPM
sebelum krisis moneter.
Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di masa depan
ditujukan pada perwujudan eksistensi manusia Indonesia berikut
interaksinya satu sama lain sehingga dapat hidup bersama dalam
keragaman sosial dan budaya, yang pada gilirannya akan
meningkatkan taraf hidup dan daya saing bangsa. Kebijakan
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diarahkan pada upaya
pencapaian mutu yang mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan (SNP), yang meliputi standar isi, standar proses,
standar kompetensi lulusan, standar pendidik, dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,
standar pembiayaan, pendidikan.
Filosofi yang mengilhami penyusunan rencana strategis, yaitu
pertama hakikat manusia, kedua hakikat pembangunan nasional,
dan ketiga hakikat pendidikan nasional.
Pertama, hakikat manusia. Lembaga memandang manusia
sebagai makhluk yang berakal dilengkapi dengan potensi dan
kemampuan, manusia pada hakikatnya memiliki potensi yang
merupakan anugerah Allah SWT yang semestinya dikembangkan
untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia. Disamping
itu, dengan sifat dan karakteristiknya, potensi tersebut juga
memiliki tingkat dan jenis yang berbeda. Pendidikan dan
pengajaran pada umumnya berfungsi untuk mengembangkan
potensi tersebut untuk aktualisasi diri dalam kehidupan manusia,
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sehingga berguna bagi yang bersangkutan, masyarakat dan
bangsanya, serta menjadi bekal untuk diri kepada Allah SWT.
Anugerah potensi tersebut merupakan konsekuensi amanah dari
Allah, baik sebagai hamba Allah (Abdullah) maupun sebagai
wakilNya di bumi (khalifatullah).
Kedua, hakikat pembangunan nasional. Lembaga memandang
bahwa dalam pembangunan nasional manusia memiliki potensi
yang strategis, yaitu sebagai subjek pembangunan. Untuk dapat
menjalankan perannya sebagai subjek, maka manusia Indonesia
dikembangkan untuk menjadi manusia yang utuh dapat
berkembang dan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki
secara wajar. Pendidikan formal dalam kerangka pembangunan
nasional mengembang tugas untuk memaksimalkan potensi
manusia Indonesia sehingga menjadi manusia yang utuh dan
sekaligus sebagai merupakan sumber daya pembangunan dan
peradaban.
Ketiga, hakikat pendidikan nasional, pendidikan nasional
berupaya menciptakan keseimbangan antara pemerataan
kesempatan dan keadilan. Pemerintah berusaha memberikan
kesempatan dan keadilan seluas-luasnya kepada seluruh peserta
didik dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan hak
pendidikan tanpa dihambat oleh perbedaan jenis kelamin, etnis,
budaya, dan agama, tetapi memberikan kesempatan yang sama
(equal opportunity) yang pada akhirnya akan dibatasi oleh kondisi
objektif peserta didik itu sendiri, yaitu kesiapan dan kemauannya
untuk berkembang dan mencapai keunggulan dalam pendidikan.
Oleh karena itu diperlukan identitas untuk memberikan
kesempatan yang sama, dan memberikan perlakuan yang sesuai
dengan kondisi objektif peserta didik.
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Penentuan pijakan filosofis pada Renstra tersebut merupakan
hasil rumusan bersama antara Pimpinan Perguruan Tinggi dan
Tim Renstra, dan selanjutnya disampaikan dalam rapat Senat
Institut.
Penetapan Visi dan Misi Perguruan Tinggi
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh dalam merumuskan
Renstra adalah menetapkan visi dan misi dan tata nilai. Penetapan
visi, misi, dan tata nilai juga merupakan hasil rumusan bersama
antara pimpinan dengan Tim Renstra. Perumusan Visi, Misi, dan
Tata Nilai pada dilakukan dengan melakukan pembacaan terhadap
amanah Undang –undang 1945, khususnya pasal 28 dan pasal 31,
undang-undang N0 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional serta visi Indonesia dan visi pendidikan nasional.
Hasil dari pembacaan terhadap filosofi pendidikan negara
yang dituangkan dalam undang-undang tersebut, selanjutnya
dituangkan dalam rumusan visi, misi, dan tata nilai Perguruan
Tinggi. Perumusan visi, misi juga merupakan penjabaran dari
pemikiran filosofis dari para pimpinan dan Tim Renstra mengenai
hakikat penciptaan manusia. Sehingga visi, dan misi tidak
diturunkan langsung dari visi nasional secara hirarkis, namun
diakui oleh para perumus bahwa pada hakikatnya visi dan misi
tersebut sejalan sejalan dengan visi nasional meskipun titik tolak
berfikirnya berbeda.
Analisis Situasi.
Setelah visi, misi, tujuan, dan tata nilai diletakkan masa langkah
selanjutnya adalah melakukan analisis situasi/lingkungan. Analisis
ini dilakukan untuk mengenal lebih dekat kekuatan internal
(internal strength) dan kelemahan internal (internal weakness).
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Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui perkembangan
eksternal yang ikut mendorong dan menekan pengembangan
Perguruan Tinggi serta persoalan dan perkembangan yang terjadi
di luar (external opportunity. Demikian juga faktor-faktor
penghambat lainnya (external threat). Analisis lingkungan
dilakukan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari
fakultas / jurusan/prodi yang berhubungan langsung dengan
kondisi lapangan dan menjadi ujung tombak layanan akademik
Perguruan Tinggi .
Pada proses analisis situasi ini Tim Ahli memusatkan diri
pada perumusan data terkait dengan program akademik, keuangan,
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi,
dan lingkungan eksternal. Data dan informasi berkenaan dengan
aspek di atas diperoleh dari masing – masing unit atau lembaga.
Aspek yang menjadi perhatian dalam analisis situasi pada
Perguruan Tinggi tersebut adalah mencakup fokus sebagai
berikut:
 Program akademik, yaitu masalah yang terkait dengan
fluktuasi penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing
fakultas, proporsi peserta SPMB menurut asal daerah, jumlah
mahasiswa, serta program studi yang ditawarkan,
perkembangan lama studi mahasiswa, produktifitas/rasio
lulusan terhadap mahasiswa terdaftar, rata-rata indeks prestasi
kumulatif, akreditasi program studi, dan kurikulum yang
digunakan. Termasuk juga jumlah kegiatan penelitian yang
dibiayai, kerjasama penelitian, pelatihan penelitian,
produktivitas publikasi ilmiah di kalangan dosen,
perkembangan jumlah judul kegiatan PPM dibiayai oleh
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negara, penjaminan mutu akademik, monitoring dan evaluasi




internal (MONEVIN).
Keuangan, yaitu berkaitan dengan kondisi anggaran
operasional
Perguruan
Tinggi,
perencanaan
dan
penganggaran, pengelolaan keuangan, dan pengawasan
internal.
Sumber daya manusia, yaitu analisis terhadap kondisi sumber
daya manusia Perguruan Tinggi , khususnya terkait dengan
sistem rekrutmen dan pembinaan terhadap staf akademik, staf
penunjang akademik, dan staf administrasi. Aspek staf
akademik yang menjadi perhatian adalah berhubungan dengan
kualifikasi pendidikan, usia, jenjang jabatan fungsional, rasio
jumlah dosen terhadap jumlah mahasiswa, beban kerja dosen
(EWMP). Sedangkan aspek
tenaga kependidikan yang







menjadi perhatian adalah profil staf penunjang akademik
(laboran, teknisi, dan pustakawan), dan profil staf
administrasi.
Sarana dan Prasarana, yaitu analisis terhadap kondisi gedung
dan lahan yang dimiliki, perencanaan dan pengadaan sarana
dan prasarana, pendayagunaan sarana dan prasarana, dan
pemeliharaan sarana dan prasarana, kondisi laboratorium, dan
perpustakaan.
Data dan informasi, yaitu terkait dengan kecukupan sistem,
kelengkapan sistem, akurasi data, aksesibelitas, dan ketepatan
waktu.
Lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal
dilakukan oleh Tim dengan melakukan pengamatan terhadap
isu-isu strategis yang ada di lingkungan eksternal.
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Data yang berhubungan dengan analisis situasi di atas
selanjutnya diolah menjadi informasi yang berguna untuk
merumuskan kebijakan strategis.
Tim Renstra juga
menggunakan analisis SWOT berdasarkan sejumlah key factors,
dan memberikan nilai (angka, simbol) pada masing-masing item.
Key factors internal strength meliputi; perspektif asset dan posisi,
perspektif mahasiswa, perspektif proses internal, dan perspektif
pembelajaran. Key factors internal weakness, meliputi; perspektif
mahasiswa/publik, perspektif proses internal, dan perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan. Key factors external opportunity,
mencakup; publik, kompetitor, demografi, sosial budaya, dan
lingkungan, teknologi baru, lingkungan ekonomi, dan lingkungan
politik. Key factors external threat, mencakup; publik, kompetitor,
trend pasar, demografi, sosial, dan lingkungan, lingkungan
ekonomi, kebijakan politik/perundang-undangan.
Perumusan Kebijakan Strategis
Perumusan kebijakan strategis pada didasarkan pada kebijakan
pembangunan nasional. Sebagaimana dikemukakan di dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Pendidikan
Nasional
2005-2025 bahwa pembangunan pendidikan di
Indonesia ditopang oleh tiga pilar atau tema pokok pembangunan
nasional, yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu,
relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas,
dan pencitraan publik. Ketiga pilar atau tema pokok ini pula yang
menjadi landasan bagi penentuan kebijakan strategis
pengembangan
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Perumusan Rencana Pengembangan Jangka Panjang
Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) menurut
keterangan Tim Renstra disusun berdasarkan RPJP pendidikan
nasional dengan rentang waktu yang sama yaitu 2005-2025.
Dalam rentang waktu tersebut, Rencana Strategis pengembangan
dibagi dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pengembangan Jangka
Menengah dengan tema berbeda dalam pola berkesinambungan,
yaitu:
1. RPJM I (2005-2009) dengan tema peningkatan kapasitas
institusi dan fasilitas pendidikan (institutional capacity building
and educational, facility).
2. RPJM II (2010-2015) dengan tema penguatan tata kelola
menuju Good Governance University (The Strengthening of
University Governance towards a Good Governance
University).
3. RPJM III (2015-2020) dengan tema peningkatan daya saing
nasional menuju kompetisi global (The Improvement of
National Competitiveness toward Global Competition).
4. RPJM IV (2020-2025) dengan tema internasionalisasi
(internationalization).
Kerangka RPJM selanjutnya disusun dengan urutan; (1)
latar belakang, yang memuat latar belakang perlunya program, (2)
rasional, yang memuat dasar berfikir perlunya program, (3) tujuan,
yang berisi tujuan program, (4) rencana implementasi, yang berisi
sejumlah aktivitas yang akan dilakukan untuk mendukung
implementasi program, dan (5) karakteristik kinerja, yang memuat
sejumlah karakteristik sebagai alat ukur keberhasilan program.
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Perumusan Strategi Pembiayaan
Setelah RPJM disusun, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah
menyusun strategi pembiayaan. Hal ini didasarkan pada kebijakan
desentralisasi pendidikan dan otonomi perguruan tinggi yang
menuntut peningkatan kemampuan perguruan tinggi untuk
merencanakan dan mengelola pengembangan pendidikan secara
mandiri dan bertanggung jawab. Strategi pembiayaan disusun
dengan skala prioritas yang ditetapkan atas dasar ; a) tanggung
jawab sosial (social responsibility) terhadap golongan masyarakat
kurang mampu (disadvantage group), b) tuntutan mutu dan
relevansi pendidikan dan luaran pendidikan, dan c) potensi
revenue generating dari berbagai skim Program Hibah Kompetisi
(PHK) dan kontribusi masyarakat. Selanjutnya, strategi
pembiayaan disusun dengan mempertimbangkan proyeksi dari; a)
jumlah mahasiswa terdaftar, b) jumlah PHK yang berhasil
diperoleh, c) besarnya dana masyarakat diluar SPP, dan d)
besarnya dana rutin yang berasal dari APBN.
Perumusan Monitoring dan Evaluasi/Pengendalian Strategik
Perumusan strategi monitoring dan evaluasi merupakan langkah
selanjutnya setelah Renstra dirumuskan. Sistem ini dirumuskan
oleh Tim Renstra guna mengetahui hasil yang dicapai secara nyata
berdasarkan kebijakan, program dan kegiatan di setiap unit
pelaksana. Disamping fungsi monitoring dan evaluasi,
pengendalian strategik tersebut juga mengandung fungsi kaji ulang
(review) dan revisi.
Pola pengendalian strategik pada dirancang sebagai berikut:
(1) Secara periodik dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
program dan kelangsungan arah strategi. Hal ini diharapkan
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dapat membantu pimpinan dalam melaksanakan fungsi-fungsi
manajerial organisasi, khususnya fungsi planning, dan
controlling secara efektif.
(2) Diperlukan sistem informasi yang memadai agar proses
pengendalian dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Di
sini, unit kerja relevan dapat difungsikan dengan baik agar
mampu memberi dukungan informasi yang diperlukan.
(3) Perlu dibentuk suatu tim/satuan tugas yang secara permanen
dan independen melakukan kegiatan pengendalian strategik
terhadap pelaksanaan Renstra. Tim ini akan menjadi
penghubung antara pimpinan / eksekutif dengan Senat. Tim
ini bertugas sebagai pembantu pimpinan untuk menjamin
kelangsungan implementasi strategi, sekaligus membantu
senat dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Pembahasan Renstra
Setelah rencana strategi dirumuskan oleh Tim, langkah berikutnya
adalah pembahasan renstra pada level /rapat pimpinan dan Senat.
Pembahasan ini dimaksudkan untuk ; pertama mendapatkan
legitimasi terhadap renstra yang sudah dirumuskan oleh Tim,
kedua melakukan validasi terhadap data dan informasi yang
dihasilkan dari perumusan renstra sebelum dikeluarkan, ketiga
menyatukan visi dan persepsi pihak pimpinan dalam
mengimplementasikan rencana strategis, serta forum sosialisasi
khususnya bagi para pimpinan fakultas.
Sosialisasi
Tahapan sosialisasi merupakan langkah ditempuh oleh untuk
memberikan pemahaman terhadap semua unit/bagian yang ada
terkait dengan perencanaan strategis lembaga 5-10 tahun ke depan.
Sosialisasi dilakukan melalui perwakilan fakultas yang ikut dalam
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perumusan rencana strategis, merekalah yang diamanatkan
memberikan penjelasan kepada level manajemen bahwa (lower
management). Proses perumusan rencana strategis, khususnya
pada level kebijakan strategis dilakukan setiap dua tahun sekali
guna melakukan revisi terhadap sejumlah item kebijakan dan
program kerja yang dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan
perkembangan dan perubahan yang terjadi pada lingkungan
(interal dan eksternal).
PIMPINAN

Bagian
Perencanaan

Pengumpulan
Data (Diagnosis)

Tim
Renstra

Perumusan
Renstra

Penyampaian Hasil
(Rapat
Pimpinan/senat)

Sosialisasi Renstra
(Tim/Bag. Perencanaan

Unit Pelaksana
Teknis (UPT)

Fakultas
/Jurusan/Prodi








Penetapan
Landasan/filosfi
Perumusan Visi, Misi,
Tujuan, dan Tata Nilai
Analisis Situasi/SWOT
Kebijakan Strategis
Rencana Pengembangan
Strategi Pembiayaan
Monitoring & Evaluasi

Unit/Lembaga
/Bagian Lain

Gambar 2. Model Alur Perumusan Rencana Strategis
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Pengorganisasian Mutu Layanan Akademik
Pengorganisasian merupakan langkah manajerial yang dilakukan
untuk menentukan struktur dan orang-orang yang ditugaskan
untuk mendukung terlaksananya perencanaan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Selain organisasi yang telah ada, langkah
pengorganisasian
dilakukan dengan membentuk unit-unit
pelaksana teknis dan unit penunjang lain yang diproyeksikan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rencana
mutu.
Pembentukan Unit-unit Organisasi
Organisasi yang ada pada Perguruan Tinggi mencakup; Senat,
Dewan Penyantun, Rektor, Fakultas/Jurusan/Prodi, Unit Pelaksana
Teknis, dan unit-unit pendukung lainnya.
 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Pelaksanaan rencana strategis khususnya terkait dengan
peningkatan mutu layanan akademik
ditopang dengan
pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Akademik (LPM).
Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas
terdiri atas; Senat Universitas, Pimpinan Universitas, Badan
Penjaminan Mutu Akademik Universitas, Tim Auditor Mutu
Akademik Universitas.
 Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan
tertinggi yang beranggotakan guru besar, pimpinan
universitas, dekan, wakil dosen, dan unsur lain yang
ditetapkan senan universitas. Tugas Senat Universitas adalah
memberikan pertimbangan kebijakan akademik universitas
dan Standar Mutu Akademik Universitas.
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 Pimpinan Universitas adalah Rektor beserta para wakil,
sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Tugas
pimpinan universitas adalah menetapkan Kebijakan
Akademik, Standar Mutu Akademik, Manual Mutu
Akademik, dan Manual prosedur tingkat universitas serta
menjamin bahwa standar mutu akademik universitas dipenuhi.
 Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMAU) adalah suatu
badan yang dibentuk untuk membantu pemenuhan tugas
pimpinan universitas dalam penjaminan mutu akademik,
ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, bertanggungjawab
kepada Rektor. BPMAU bertugas menyusun sistem
penjaminan mutu akademik, menyusun langkah-langkah
inisiasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem
penjaminan mutu universitas. Dalam pelaksanaan tugasnya
BPMAU dapat bekerjasama dengan Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Pendidikan (Pusat P3).
 Pusat P3 adalah suatu pusat yang bertugas untuk mengkaji
perkembangan teknologi pendidikan dan meningkatkan
kompetensi instruksional dosen.
 Tim Auditor Mutu Akademik adalah suatu tim dosen di bahwa
BPMAU yang memiliki kualifikasi sebagai auditor mutu
akademik yang berkewajiban melakukan audit mutu akademik
internal.
Organisasi sistem penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas
terdiri dari Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas, dan Tim
Penjaminan Mutu Fakultas.
 Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan yang
beranggotakan
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guru

besar,

pimpinan

fakultas,

ketua

jurusan/bagian, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan
senat fakultas
 Senat Fakultas mempertimbangkan Kebijakan Akademik
Fakultas dan Standar Akademik Fakultas.
 Pimpinan Fakultas adalah Dekan/Direktur beserta para
Pembantu Dekan, sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan
mutu. Tugas pimpinan fakultas adalah menetapkan kebijakan
akademik, Standar Mutu Akademik, Manual Mutu Akademik,
dan Manual Prosedur tingkat fakultas serta menjamin bahwa
standar mutu akademik tingkat fakultas dipenuhi.
 Tim Penjaminan Mutu Fakultas adalah tim yang ditugasi
untuk membantu fakultas dalam pelaksanaan sistem
penjaminan mutu akademik, ditetapkan dengan Surat
Keputusan Dekan, bertanggungjawab kepada Dekan, melalui
Pembantu Dekan I
 Tim Auditor Akademik Internal Fakultas adalah suatu tim
dosen di bawah TPMA yang memiliki kualifikasi sebagai
auditor mutu akademik yang berkewajiban melakukan audit
mutu akademik internal. Selanjutnya, organisasi sistem
penjaminan mutu di tingkat jurusan terdiri atas; Pimpinan
Jurusan, Ketua Program Studi, Tim Monitoring dan Evaluasi
Pembelajaran.
LPM adalah Badan yang dibentuk tersendiri di luar struktur
organisasi Universitas, ia bukan merupakan Unit Pelaksana
Teknis. Organisasi LPM pada level institut berada di bawah
koordinasi (PR) I, sedangkan pada level fakultas di bawah
koordinasi Pembantu Dekan (PD) I. Sementara jurusan/program
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studi berperan sebagai tim evaluasi dan monitoring terhadap
pelaksanaan penjaminan mutu.
Organisasi penjaminan mutu akademik dalam perspektif
sistem dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin kompetensi
lulusan yang ditetapkan dalam spesifikasi program studi.
Universitas juga menjamin bahwa mahasiswa akan memperoleh
pengalaman belajar seperti yang dijanjikan dalam spesifikasi
program studi. Sistem PMAU juga diarahkan untuk meningkatkan
mutu berkelanjutan, yang berarti bahwa lulusan secara terus
menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan
IPTEK dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat, dan
karya-karya ilmiah akademik terus berkembang sesuai dengan
perkembangan IPTEK.
Organisasi BPMA diisi oleh personil memenuhi kualifikasi
pendidikan, hanya saja diakui bahwa belum intensifnya kegiatan
penjaminan mutu menyebabkan kinerja aktifitas organisasi belum
terlalu aktif. Kesibukan personil yang mayoritas adalah
pejabat/dosen pada fakultas masing-masing menyebabkan kantor
BPMA sering tutup. Guna mendukung organisasi BPMA,
Universitas memiliki Tim Monitoring dan Evaluasi Internal
(MONEVIN) untuk Program Hibah Kompetisi (PHK). Tim
MONEVIN bertugas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
setiap PHK agar berjalan sesuai dengan rencana. Tim ini juga
berfungsi sebagai fasilitator bagi program studi dalam penyusunan
proposal yang akan diajukan ke Dikti untuk mendapatkan Hibah
pengembangan melalui berbagai skema PHK.
Sistem penjaminan mutu di Lembaga kedua (IAIN) juga
menggunakan istilah Lembaga Pengendali Mutu (LPM) yang
bertujuan; (a) memberikan kualitas pelayanan untuk mendorong
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terciptanya budaya akademi dan kebebasan mimbar akademik
serta merumuskan konsep jaminan dan peningkatan mutu
akademik bagi dosen, pegawai, dan mahasiswa; (b) meningkatkan
kontribusi pada manajemen dalam penyelenggaraan kelembagaan
yang bersih dan terpercaya melalui peningkatan kinerja mutu; (c)
mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkungan
lembaga melalui jalur pengawasan lembaga pengendali mutu; (d)
meningkatkan
kualitas
pelaksanaan
pengawasan;
(f)
menumbuhkan budaya pengawasan melalui pendekatan
monitoring dan evaluasi; (g) memprioritaskan pada peningkatan
kualitas pelaksanaan pengawasan dan mutu hasil pengawasan; (h)
tersusunnya sistem pengawasan yang lebih sempurna untuk
meningkatkan kinerja instansi agar lebih efektif, efisien, dan
ekonomis.
Secara umum organisasi ini diproyeksikan untuk menjamin;
(a) kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik,
peraturan akademik, serta manual mutu akademik,(b) kepastian
bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang
ditetapkan di setiap program studi; (c) kepastian bahwa mahasiswa
memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program
studi; (d) relevansi program pendidikan dan penelitian dengan
tuntutan masyarakat dan stakeholders lainnya.
Organisasi penjaminan mutu dibentuk pada level institut yang
wilayah kerjanya mencakup pengendalian mutu pada semua
jurusan/prodi dan unit pelaksana teknis, dibantu oleh Pembantu
Dekan I dan Jurusan/Prodi. Dalam penerapan dan pengembangan
sistem penjaminan mutu, digunakan pendekatan FEE
(Facilitating, Empowering, and Enabling) dan menugaskan
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan peran
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Institut dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan
mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik.
Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata
pendidikan (sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program
studi (fakultas/bagian). Organisasi ini secara spesifik bertugas
untuk; (a) merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan
mutu akademik secara keseluruhan (b) membuat perangkat yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu
akademik, (c) memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu
akademik; (d) melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem
penjaminan mutu akademik; (e) melaporkan secara berkala
pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik. 1 (PR-1) selaku
penanggung jawab mutu akademik menunjuk ketua dan anggota
LPM. Ketua bertanggung LPM bertanggung jawab dalam
menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual
prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar
akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan sosial
budaya kampus.
Sedangkan Ketua beserta anggota LPM
bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang
memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan standar
akademik dan Standard Operating Procedure (SOP).


Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan
Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang

perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil
Rektor I. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang
ditunjuk diantara pustakawan senior di lingkungan perpustakaan.
Perpustakaan memiliki tugas memberikan layanan bahan pustaka
untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
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masyarakat. Guna melaksanakan tugas tersebut perpustakaan
memiliki tugas; (a) menyediakan dan mengolah bahan pustaka, (b)
memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka, (c)
memelihara bahan pustaka, (d) melakukan layanan referensi, (e)
melakukan urusan tata usaha perpustakaan.
Pengelolaan perpustakaan terdiri dari seorang Kepala,
Kasubbag Tata Usaha, dan Kelompok Pustakawan. Subbagian
Tata Usaha memiliki tugas melakukan urusan tata usaha rumah
tangga perpustakaan, kepala sub bagian tata usaha secara
fungsional bertanggung jawa kepada Kepala Perpustakaan dan
secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Biro
Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan
Sistem Informasi. Kelompok pustakawan terdiri dari sejumlah
pustakawan dalam jabatan fungsional yang dipimpin oleh
pustakawan senior yang ditunjuk diantara tenaga pustakawan di
lingkungan perpustakaan.
Perpustakaan berdasarkan pengamatan di lapangan memiliki
ruang baca yang sangat memadai dengan jumlah koleksi yang
terus bertambah, baik dari sisi judul maupun jumlah eksemplar.
Fasilitas lain yang ditemukan mencakup; mesin foto copy, katalog
elektronik, dan internet yang terpasang untuk menjamin
kenyamanan pengguna. Perpustakaan juga sudah menggunakan
sistem terbuka dengan telah terpasangnya sistem pengamanan
elektronik yang berasal dari bantuan proyek DUE-Like. Sistem ini
membuat penggunaan kelihatan lebih leluasa untuk mencari
kepustakaan yang dikehendaki.
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Implementasi Mutu Layanan Akademik
Karakteristik Mutu Layanan Akademik
Peningkatan mutu layanan merupakan kegiatan yang terencana
dan berlangsung secara kontinyu yang dilakukan oleh
institut/universitas dalam memberikan kepuasan kepada
mahasiswa sebagai pelanggan primer Perguruan Tinggi. Kegiatan
peningkatan mutu layanan akademik mencakup perencanaan,
organisasi, pelaksanaan/implementasi. Sebelum diuraikan berbagai
temuan terkait dengan deskripsi mutu layanan akademik pada,
terlebih dahulu dikemukakan karakteristik mutu layanan akademik
yang menjadi acuan dalam peningkatan mutu layanan akademik.
Karakteristik Mutu Layanan Pembelajaran
Karakteristik mutu layanan pembelajaran tercermin dalam
pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dalam kajian karakteristik
mutu pembelajaran mencakup aspek; (1) Silabus yang disusun
oleh dosen untuk setiap mata kuliah yang memuat sekurangkurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode
pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar; (2)
Materi pengajaran (bahan kuliah), yaitu dosen menggunakan
bahan kuliah yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan.
Bahan-bahan tersebut dapat berupa buku referensi, karya ilmiah,
jurnal ilmiah, modul, majalah, dll. Bahan kuliah dicantumkan
dalam satuan acara perkuliahan untuk setiap mata kuliah. Bahan
kuliah diformulasikan menjadi bahan ajar yang wajib disusun oleh
setiap dosen; (3) Metode pengajaran, yaitu dosen mengajarkan
bahan ajarnya dengan metode yang sesuai. Metode yang
digunakan dapat berupa tatap muka, diskusi, presentasi, praktik
laboratorium, praktek lapangan, dan metode lain yang diperlukan.
Metode
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pembelajaran

dicantumkan

dalam

satuan

acara

perkuliahan untuk setiap mata kuliah ; (4) Perkuliahan
dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik; (5) Daya tampung
kelas, yaitu jumlah mahasiswa dalam satu kelas disesuaikan
dengan kebutuhan kelas. Disyaratkan jumlah mahasiswa dalam
satu kelas maksimal 40 orang; (6) Beban mengajar, setiap dosen
memiliki jam mengajar per minggu 6 (enam) SKS, selebihnya
digunakan untuk aktivitas penelitian, pengabdian masyarakat,
tugas tambahan dan tugas untuk peningkatan institusi; (7) Bahasa
pengantar, bahasa pengantar perkuliahan adalah bahasa Indonesia
disamping bahasa Arab dan bahasa Inggris menjadi keharusan
untuk dikuasai dan dipraktekkan oleh seluruh sivitas akademik.
Standar mutu proses pendidikan dan pengajaran secara lebih
rinci dapat dirangkum sebagai berikut; (1)Perencanaan proses
pembelajaran untuk setiap semester direncanakan secara tertulis
oleh dosen dalam bentuk Satuan Acuan Perkuliahan (SAP) atau
outline mata kuliah, yang didistribusikan kepada mahasiswa di
awal semester. Outline mata kuliah paling tidak mencakup;
deskripsi mata kuliah, tujuan pembelajaran, topik materi ajar,
kegiatan pembelajaran, referensi buku wajib dan anjuran, kriteria
penilaian keberhasilan belajar. (2) Dosen proses pembelajaran
mengikuti perencanaan perkuliahan per tatap muka yang dibuat
secara tertulis dalam bentuk Satuan Acara Perkuliahan dan atau
Rencana Kerja Praktikum. SAP memuat sekurang-kurangnya;
topik, kelas semester, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode
pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian
hasil belajar. (3) Proses pembelajaran berlangsung mengikuti
prosedur; pembukaan yang menarik, penyampaian materi dengan
jelas, pendalaman materi bagi mahasiswa, latihan/praktek/,
kesimpulan, dan evaluasi. (4) Proses pembelajaran berjalan secara
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interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, member ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat,
dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. (5)
Mahasiswa terlibat secara mental dan fisik dalam menerima dan
memproses informasi yang diberikan oleh dosen dalam rangka
memperoleh kompetensi baru berupa pengetahuan, keterampilan,
dan sikap. (6) Pemilihan dan penggunaan metode dalam proses
pembelajaran dan praktikum sesuai dengan tujuan dan jenis bahan
pelajaran. (7) Pemilihan dan penggunaan media dalam proses
pembelajaran dan praktikum sesuai dengan tujuan dan jenis bahan
pelajaran. (8) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan
mengembangkan budaya membaca dan menulis, bukan budaya
mendengar. (9) Pendidik /dosen memberikan perilaku keteladan
yang bisa ditiru mahasiswa dalam proses pembelajaran. (10)
Sarana dan prasarana pembelajaran tersedia, sesuai dan bisa
digunakan dalam menunjang pelaksanaan proses pembelajaran.
(11) Kerja dan tugas mahasiswa selama proses pembelajaran jelas
dan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran, berupa tugas,
kuis, latihan, ujian, dan metode penilainnya.
Karakteristik Mutu Layanan Bimbingan Akademik
Mutu layanan bimbingan akademik ditandai dengan; (1)
mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang akan
dikontrak; (2) memberikan pertimbangan kepada mahasiswa
dalam menentukan banyaknya kredit yang akan diambil
berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh dan pertimbangan
rencana studi mahasiswa; (3) menanamkan kesadaran dan
dorongan kepada mahasiswa untuk belajar lebih giat, teratur,
berkesinambungan, dan disiplin agar dapat mencapai prestasi
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yang mengangkat serta penyelesaian masa studi tepat waktu; (4)
memantau perkembangan mahasiswa yang dibimbing melalui
pertemuan secara priodik, baik individual maupun kelompok
untuk memecahkan masalah / kesulitan yang dihadapi mahasiswa
bimbingan; (5) memberi rekomendasi dan keterangan lainnya
kepada jurusan/prodi untuk keperluan pengembangan studi
mahasiswa yang bersangkutan berupa: beasiswa, cuti kuliah, dan
drop out.
Sedangkan karakteristik mutu pelaksanaan bimbingan dapat
dilihat dari: (1) bimbingan akademik dilaksanakan dengan cara
mengadakan pertemuan baik secara kolektif maupun individual
minimal 3 (tiga) dalam satu semester (2) pembimbing akademik
diharuskan membuat jadual konsultasi/menyediakan hangnote /
kotak konsultasi yang ditempel / diletakkan di ruang kerja masingmasing; (3) laporan pelaksaan konsultasi yang memuat
rekapitulasi kegiatan konsultasi disahkan oleh Ketua Jurusan dan
disampaikan secara tertulis kepada dekan. Selain bimbingan
akademik, pada diberikan juga bimbingan penulisan karya tulis
ilmiah. Penulisan karya tulis ilmiah memiliki beberapa tujuan
yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa, diantaranya untuk
melatih mahasiswa dalam mengungkap fakta-fakta dengan tulisan
ilmiah berdasarkan masalah-masalah yang dikumpulkan, baik
berbentuk studi literatur atau penelitian lapangan dan sekaligus
mencari jawabannya, agar mahasiswa terlatih mengungkapkan
pikiran dan berani mempertanggung jawabkan secara ilmiah
permasalahan yang dibahas dalam skripsinya, dan agar mahasiswa
mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta menyumbangkan
ilmu pengetahuan tersebut di perguruan tinggi.
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Penyusunan karya tulis (skripsi) dibimbing oleh komisi
pembimbing yang terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II
yang ditunjuk dari dosen Jurusan/Prodi dan relevansi keahlian
sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia pada Fakultas.
Tanggung jawab kedua anggota komisi pembimbing pada
prinsipnya sama namun Pembimbing I lebih ditekan pada masalah
isi (content) dan Pembimbing II lebih diarahkan pada Metodologi
penulisan, selanjutnya mahasiswa diharuskan berkonsultasi kepada
mereka secara simultan.
Karakteristik Mutu Layanan Praktek Lapangan
Pada Terdapat tiga bidang yang merupakan layanan praktikum
yaitu microteaching,
praktek laboratorium, dan praktek
pengalaman lapangan. Layanan microteaching diberikan kepada
mahasiswa
khususnya
Fakultas
Keguruan/Tarbiyah.
Microteaching hakikatnya merupakan Mata Kuliah Dasar
Keahlian (MKDK). Output yang diharapkan dari kegiatan
microteaching tersebut bagi mahasiswa adalah dimilikinya
beberapa keterampilan mengajar, meliputi; pertama keterampilan
merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan operasional,
kedua,
keterampilan melaksanakan pembelajaran, ketiga
keterampilan mengevaluasi, dan keempat keterampilan
membimbing.
Layanan microteaching disajikan oleh dosen yang memiliki
keahlian dibidang pendidikan atau telah mengikuti pelatihan
pembelajaran yang diadakan oleh lembaga terkait, dosen
pembimbing microteaching diusulkan oleh UPL melalui Dekan
berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.
Pembelajaran
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microteaching

ditujukan

untuk

membekali

mahasiswa dengan berbagai teori dan prinsip mengajar serta
trampil dalam kegiatan pembelajaran melalui latihan sehingga
peserta didik mampu memahami pelajaran yang diberikan,
disamping untuk memberikan kemungkinan kepada mahasiswa
pada Fakultas Keguruan/Tarbiyah untuk mendapatkan bermacam
– macam keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan
bagaimana keterampilan tersebut diterapkan.
Proses pembelajaran microteaching lebih menekankan pada
keaktifan mahasiswa sebagai calon guru untuk mengembangkan
teori bagi segi kognitif maupun pengembangan skil kependidikan.
Dosen dalam kaitan ini lebih diharapkan sebagai pembimbing dan
fasilitator pembelajaran. Ada sepuluh aspek kompetensi yang
harus ditekankan oleh dosen kepada mahasiswa, yaitu aspek
keterampilan membuka pelajaran, keterampilan menguasai materi
sesuai dengan perencanaan, keterampilan penyajian sesuai dengan
urutan materi, keterampilan penggunaan metode dan strategi,
keterampilan menggunakan media, keterampilan mengelola kelas,
keterampilan membimbing, keterampilan bertanya, menjawab, dan
tagihan belajar, keterampilan menyimpulkan dan melakukan
evaluasi, dan keterampilan menutup pelajaran.
Layanan praktek lapangan/penggunaan laboratorium kedua
adalah layanan praktek matakuliah baik di laboratorium maupun di
lapangan. Sedangkan bentuk ketiga adalah layanan Praktek
Pengalaman Lapangan (PPL), merupakan ajang latihan bagi
mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, dan
keterampilan sesuai dengan program studi yang menjadi
pilihannya. Dosen yang ditugaskan sebagai pembimbing PPL
paling tidak memiliki tugas; pertama mengadakan pertemuan
minimal empat kali dalam satu bulan untuk; membantu
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memecahkan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa PPL,
memantau perkembangan pelaksanaan PPL, membimbing
penulisan dan menilai laporan kegiatan, menerima Buku Nilai
Mahasiswa PPL dai Guru Pamong. Kedua, mencatat kegiatankegiatan yang dilakukan dan masalah-masalah yang ditemui.
Karakteristik layanan perpustakaan
Perpustakaan memainkan peranan penting dalam upaya penguatan
proses pembelajaran dan peningkatan iklim akademik. Suatu
perpustakaan yang berkualitas, baik dari segi fasilitas, ketersediaan
bahan pustaka, maupun pelayanan tentu saja akan menciptakan
proses pembelajaran yang baik serta mendukung terciptanya iklim
akademik yang kondusif. Adanya perpustakaan yang mudah
dijangkau dengan suasana yang nyaman serta menawarkan
berbagai pelayanan yang lengkap, baik berupa buku teks, jurnal,
sumber-sumber elektronik serta akses internet, akan mendorong
dosen dan mahasiswa untuk menjadi betah berada di kampus.
Karakteristik mutu layanan perpustakaan pada mencakup;
(1) jumlah bahan bacaan wajib sekurang-kurangnya 80% dari mata
kuliah yang ditawarkan, (2) tersedianya koleksi buku-buku teks,
termasuk yang berbahasa asing, (3) tersedianya koleksi jurnal,
baik jurnal ilmiah nasional maupun internasional, (4) jam layanan
yang memadai (sekurang-kurangnya 40 jam perminggu, (5)
tersedianya layanan perpustakaan maya (digital library), dan (6)
membantu dalam percepatan penyusunan tugas /karya tulis
mahasiswa.
Deskripsi Layanan Akademik.
Pelaksanaan merupakan aspek penting dalam manajemen mutu
layanan akademik perguruan tinggi. Pada tahap ini semua
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sumberdaya dikerahkan untuk mendukung layanan yang dapat
memberikan kepuasan kepada mahasiswa, termasuk dukungan
dari Pimpinan Universitas/Institut.
Bagian ini akan
mengemukakan pelaksanaan layanan, khususnya yang terkait
langsung pemenuhan kebutuhan akademik mahasiswa, meliputi;
layanan pembelajaran, layanan bimbingan akademik, layanan
praktikum, dan layanan perpustakaan.
Layanan Pembelajaran
Deskripsi mutu layanan akademik meliputi empat dimensi, mutu
content layanan/materi ajar, mutu persiapan pengajaran, mutu
proses pembelajaran, dan pengendalian / evaluasi mutu layanan
akademik.
 Mutu Content Materi Ajar
Bagian ini memaparkan mutu muatan (content) layanan akademik,
mencakup aspek mata kuliah, materi dan bahan ajar yang disajikan
oleh dosen kepada mahasiswa khususnya di ruang kelas.
Deskripsi mutu muatan layanan akademik dapat dikemukakan
sebagai berikut:
(1) Matakuliah.

Matakuliah

yang

ditawarkan

dalam

kurikulum/silabus merupakan layanan utama pada Perguruan
Tinggi. Mata kuliah yang bermutu pada prinsipnya adalah mata
kuliah yang sesuai dengan jurusan yang dipilih oleh mahasiswa.
Kurikulum (mata kuliah) inti pada Lembaga pertama terdiri dari
kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti terdiri
atas kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK),
kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK),
kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), kelompok
Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan kelompok Matakuliah
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Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Kurikulum institusional
merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan
dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari
kelompok ilmu dan kurikulum inti yang disusun dengan
memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas
Universitas.
Mata kuliah yang ditawarkan mencakup kelima aspek dalam
kurikulum inti di atas ditambah kurikulum institusional. Penetapan
matakuliah dilakukan melalui mekanisme konsorsium kurikulum
yang dihadiri oleh dosen pada semua jurusan/program studi. Mata
kuliah yang ditawarkan pada masing-masing jurusan/program
studi adalah sesuai dengan pilihan konsentrasi mahasiswa.
Penelusuran di lapangan menemukan bahwa dalam perspektif
pelanggan (mahasiswa), mata kuliah yang ditawarkan pada
dianggap cukup relevan sesuai dengan jurusan/program studi yang
mereka pilih.
Mata kuliah yang ditawarkan pada masing-masing
jurusan/prodi mayoritas adalah matakuliah fakultas/jurusan,
ditemukan hanya ada tiga matakuliah pengembangan kepribadian
(MPK) yaitu, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan
Pendidikan Kewarganegaraan yang wajib ada pada setiap jurusan,
sedangkan matakuliah MPK institusional seperti; Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar,
Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, dan lain-lain bersifat pilihan
bagi setiap jurusan/prodi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari
sisi kuantitas, keragaman, dan ketajaman, matakuliah yang
ditawarkan memiliki kualitas yang memadai untuk memberikan
kepuasan akademik pada mahasiswa. Karakteristiknya selain yang
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disebutkan di atas secara kuantitas, juga terkait dengan detail dan
sistematika matakuliah yang disajikan.
Matakuliah pada tiga komponen, yaitu komponen institut,
komponen fakultas, dan komponen jurusan.
Matakuliah
komponen institut menawarkan matakuliah yang bersifat basic
knowledge keislaman dan isu-isu kontemporer. Komponen
matakuliah ini ditawarkan umumnya pada semester awal, dan
sebagian di semester berikutnya untuk memberikan dasar
pengetahuan bagi mahasiswa sebelum berkenalan dengan
pengetahuan teoritis dan praktis. Matakuliah jenis ini berjumlah
sekitar 40 sks (25 % dari total jumlah SKS). Sedangkan
matakuliah komponen fakultas merupakan matakuliah yang
menawarkan pengetahuan kefakultasan guna memberikan dasar
teori keilmuan fakultas kepada mahasiswa. Matakuliah ini pada
umumnya diberikan pada semester kedua, ketiga, dan keempat
yang terdiri dari 28 – 40 sks (bergantung kebutuhan fakultas) /
maksimal 25 % dari total jumlah SKS. Sementara matakuliah
jurusan yang memberikan layanan pengetahuan skil kejuruan
kepada mahasiswa sesuai dengan jurusan/prodi yang dipilihnya.
Matakuliah ini umumnya disajikan pada semester keempat sampai
ke tujuh, meskipun tidak menutup kemungkinan diberikan pada
semester sebelumnya. Komponen matakuliah ini merupakan
komponen dengan porsi terbanyak dalam kurikulum, yaitu
berkisar antara 27 sampai 80 SKS (sesuai dengan kebutuhan
fakultas/jurusan/prodi)/ atau 50 % dari total jumlah SKS.
Persoalan lain yang menyertai adalah bahwa matakuliah
tersebut masih terkendala dari sisi sumber daya dosen pengajar
dan buku rujukan sehingga pengajarannyapun belum optimal
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sebab matakuliah tersebut diasuh oleh dosen yang tidak sesuai
dengan bidangnya.
(2) Materi ajar. Mutu Materi ajar/perkuliahan menggambarkan
kepadatan dari muatan layanan. Terkait dengan ini, hasil
pengamatan di lapangan, rekaman perkuliahan, dan wawancara
pada menunjukkan mutu layanan pembelajaran dari sisi materi
pembelajaran dapat dibagi dalam empat kategori; pertama materi
pelajaran yang diajarkan adalah materi yang ada dalam silabus
meskipun silabus tersebut dibuat oleh tim dosen dan sudah
diterbitkan beberapa tahun sebelumnya, termasuk dalam kategori
ini adalah dosen yang telah membuat diktat atau buku yang terkait
dengan materi yang biasa diajarkan. Kedua, materi pelajaran yang
diberikan tetap berpedoman pada silabus/SAP yang ada, namun
dengan sedikit melakukan pengayaan terhadap materi yang ada
sesuai dengan perkembangan isu-isu kekinian, ini biasanya lebih
banyak dilakukan untuk ilmu-imu sosial dengan dosen yang
memiliki pemikiran yang progresif. Ketiga. Materi pelajaran yang
disajikan merujuk pada satu sumber / buku rujukan saja, sehingga
materi pokok yang diberikan sesuai dengan materi yang ada dalam
buku tersebut, ini diterapkan jika materi yang ada dalam silabus
mata kuliah tersebut kurang runtun, atau dosen yang mata kuliah
tersebut tidak menemukan buku sumbernya, sehingga
dikhawatirkan akan menyulitkan mahasiswa, khususnya dalam
pembuatan tugas kuliah. Keempat, materi yang diajarkan sama
sekali tidak merujuk pada silabus yang ada, hal dilakukan oleh
dosen yang menganggap bahwa materi pokok yang ada dalam
silabus tersebut sudah tidak relevan atau tidak sesuai dengan
kemampuan mahasiswa yang akan diajar.Mayoritas dosen
cenderung menggunakan diktat kuliah yang dibuat bersama dosen
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serumpun sebagai bahan penyusunan materi ajar. Cara ini
disamping memudahkan dosen setiap kali mengajar juga cukup
membantu mahasiswa dalam memahami matakuliah terkait.
Kelemahannya adanya kecenderungan dosen untuk tidak merasa
perlu lagi menyusun rencana pembelajaran persemester dan lesson
plan per tatap muka, sementara mahasiswa terlalu terpaku dengan
materi yang ada dalam diktat yang sebagian materinya sudah
kurang relevan dengan persoalan kekinian.
Daftar hadir dan rekaman perkuliahan ditemukan bahwa
materi yang diajarkan di kelas mayoritas berbeda dengan silabus
yang telah dibuat. Hal ini disebabkan oleh pertama materi yang
ada dalam silabus sendiri sudah dianggap daluwarsa atau tidak
relevan lagi dengan kondisi kekinian, misalnya pada fakultas
Tarbiyah silabus yang dipedomani masih silabus lama. Kedua,
adanya inisiatif dari dosen matakuliah untuk menyajikan materi
yang lebih kaya sesuai dengan pengalamannya, sehingga silabus
yang ada hanya pembanding semata, sedangkan materi disusun
sendiri oleh dosen yang bersangkutan, atau sebagian dosen bahkan
sama sekali tidak lagi pada silabus yang ada.
Implikasi dari praktik layanan materi ajar yang disusun dalam
bentuk diktat kuliah yang cenderung kurang diupdate adalah
sebagian informasi yang disajikan kurang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan fakta di
lapangan. Sedangkan praktik penyusunan materi yang hanya
didasarkan pada inisiatif dosen cenderung kurang mampu
menangkap maksud yang diinginkan oleh matakuliah terkait, serta
acapkali terjadi perbedaan materi ajar antara satu dosen dengan
dosen yang lain yang menyajikan matakuliah yang sama. Materi
ajar yang disajikan juga cenderung kurang memperhatikan
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sistematika, keterkaitan, ketersediaan bahan ajar, dan kemampuan
mahasiswa.
Kondisi di atas mengindikasikan bahwa layanan materi ajar
pada dihadapkan pada persoalan kesegaran (uptodateness),
kesesuaian (relevance) materi ajar dengan persoalan kekinian dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan lain
adalah materi ajar yang diberikan, cenderung kurang memiliki
validitas yang tinggi sebab sepenuhnya merupakan inisiatif dosen
yang bersangkutan, tidak melalui proses rembuk antar dosen
pengasuh matakuliah serumpun. Implikasi lainnya adalah materi
ajar yang disajikan kurang mampu menangkap misi dari
matakuliah sendiri.
Menghadapi kondisi demikian, pihak pimpinan memasukkan
kegiatan konsorsium kurikulum tahunan sebagai salah satu agenda
dalam melakukan pembaharuan terhadap silabus yang ada.
(3)
Buku Sumber /Referensi. Mutu buku sumber juga
merupakan salah satu karakteristik bermutunya layanan akademik,
semakin asli/primer dan up to date bahan ajar maka semakin tinggi
mutu layanan pembelajaran. Pada mutu bahan ajar yang disajikan
oleh dosen pada umumnya merujuk pada silabus yang dimiliki
atau pada diktat yang disusun, meskipun sebagian mengalami
perubahan. Bahan ajar yang disebutkan dalam silabus dapat
dikategorikan dalam tiga kategori; pertama buku sumber yang
seluruhnya menggunakan literatur primer/buku wajib, ini
ditemukan dalam matakuliah-matakuliah yang bersifat ilmu pasti.
Kedua buku sumber yang memadukan antara literatur asli /primer
dan literatur sekunder, dan ketiga buku sumber yang hanya
menggunakan sumber sekunder atau buku-buku yang ditulis dalam
bahasa Indonesia.
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Mutu buku sumber pada prakteknya sangat bergantung pada
kemampuan dosen baik dalam memahami, memiliki, maupun
menggunakan teknologi untuk menemukan materi yang lebih
uptodate. Dalam kaitan penggunaan buku sumber ini, dosen dapat
dikategorikan dalam 3 kelompok besar. Pertama, dosen yang
cenderung menggunakan literatur asli yang mayoritas ditulis
dalam bahasa asing, ini biasanya dilakukan oleh dosen senior
maupun yunior yang pernah belajar di luar negeri atau memiliki
kemampuan bahasa asing yang memadai. Kedua, kelompok dosen
yang cenderung menggunakan literatur sekunder yang biasanya
ditulis dalam bahasa Indonesia atau sudah diterjemahkan. Ketiga,
kelompok dosen yang memadukan antara sumber primer dan
sumber sekunder ditambah sumber-sumber dari internet.
Dosen cenderung menggunakan literatur primer dan sekunder
serta sumber-sumber berbasis teknologi, ini umumnya ditemukan
pada fakultas-fakultas berbasis eksakta, seperti peternakan,
pertanian, FKIP fisika, kimia, bahasa Inggris, dan lainnya. Kondisi
ini disamping didukung oleh ketersediaan dosen pada program
studi yang cukup memiliki kualifikasi, juga bahwa buku
sumber/referensi pada bidang tersebut banyak ditulis dalam bahasa
Asing. Sebagian dosen menggunakan buku sumber sekunder
dalam kegiatan pembelajaran. Kondisi ini disebabkan oleh;
pertama, terbatasnya buku/rujukan asli yang tersedia di
perpustakaan institut/universitas maupun di fakultas/program studi
terkait dengan materi yang diajarkan. Kedua, rendahnya tingkat
penguasaan dosen dalam mengakses/menggunakan literatur asli
yang tersedia dan minimnya koleksi dosen akan literatur asli
sesuai dengan matakuliah yang diampunya. Ketiga, sebagian besar
dosen belum mampu memanfaatkan teknologi yang ada dalam
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mengakses literatur-literatur terbaru, khususnya jurnal-jurnal hasil
penelitian terkini. Keempat, rendahnya kemampuan mahasiswa
dalam mengikuti pembelajaran yang menggunakan literatur asli,
sehingga dosen „terpaksa‟ menggunakan sumber kedua.
Faktor tingkat penguasaan dosen baik terhadap literatur
primer maupun penggunaan teknologi untuk memperkaya teori
dan praktek yang belum optimal menjadi persoalan yang paling
krusial dialami oleh, terkait dengan layanan buku sumber yang
bermutu. Sehingga dapat ditarik pemahaman bahwa mutu buku
sumber yang disajikan oleh dosen belum memuaskan baik dari
sisi keterpercayaan (reliability), keaslian (validity),
dan
kesegarannya (uptodateness).
Kondisi di atas membawa konsekuensi terhadap rendahnya
tingkat keterpercayaan dan keaslian pengetahuan yang
ditransformasikan dosen melalui proses pembelajaran, demikian
juga ketidakmampuan dosen menggunakan sumber-sumber
berbasis teknologi yang menyediakan informasi temuan-temuan
hasil penelitian terbaru menyebabkan proses pembelajaran
menjadi kurang memenuhi syarat uptodateness dan relevansi
dengan kehidupan sosial.
Menghadapi kondisi ini, pihak manajemen berupaya terus
meningkatkan mutu sumber ajar dengan meningkatkan
penguasaan dosen baik terhadap literatur primer
maupun
penguasaan teknologi informasi dengan menggelar sejumlah
pelatihan.
 Mutu Perencanaan Perkuliahan
Mutu perencanaan perkuliahan mencakup aspek-aspek yang
terkait dengan ketersediaan perangkat pembelajaran. Mutu
perencanaan perkuliahan pada kedua Perguruan Tinggi dapat
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dilihat pada aspek penyiapan rencana perkuliahan baik per
semester maupun per tatap muka. Berdasarkan penelusuran di
lapangan pada terkait dengan perencanaan perkuliahan, terdapat
tiga kategori dosen, yaitu; (a) dosen yang membuat Rencana
Perkuliahan Kegiatan Per Semester (RPKPS) dan lesson plan
matakuliah yang didistribusikan kepada mahasiswa di awal
semester. RPKPS /outline matakuliah memuat; deskripsi
matakuliah, tujuan pembelajaran, topik materi ajar, kegiatan
pembelajaran, referensi buku wajib dan anjuran, kriteria penilaian
keberhasilan belajar.
(b) Dosen yang menyusun rencana
pembelajaran dalam bentuk Satuan Acara Pembelajaran (SAP)
yang memuat rencana pembelajaran per semester. SAP memuat
unsur-unsur; topik, kelas/semester, materi ajar, metode
pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber
belajar, dan penilaian hasil belajar, (c) dosen yang membuat
rencana pembelajaran dalam bentuk Kontrak Kuliah yang memuat
materi ajar, waktu (tanggal) penyajian, dan buku sumber yang
digunakan, (d) dosen yang sama menggunakan komponen materi
kuliah yang ada dalam diktat kuliah sebagai rencana pembelajaran
per semester, (e) dosen yang samasekali tidak membuat rencana
pembelajaran secara tertulis, pembelajaran dilakukan sesuai
dengan materi yang ada dalam fikiran dosen matakuliah
bersangkutan.
Diantara kelima kelompok dosen tersebut, dosen dengan
kategori kedua dan ketiga ditemukan lebih banyak mewarnai
implementasi layanan akademik (pembelajaran) pada aspek
perencanaan perkuliahan. Mayoritas dosen pada merumuskan
rencana pembelajaran dalam bentuk SAP atau Kontrak Kuliah
yang hanya memuat rencana pembelajaran per semester.
109

Kebiasaan dosen pada pada setiap kuliah awal semester adalah
menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa selama
satu semester. Hal ini dibenarkan oleh sejumlah mahasiswa dalam
pernyataan bahwa hanya sebagian kecil dosen yang konsisten
memberikan rencana perkuliahan per semester dan pertatap muka,
mayoritas memberikan perkuliahan sesuai dengan perencanaan
yang tidak tertulis, atau terkadang hanya memberikan selembar
kertas outline matakuliah persemester.
Ada empat faktor yang menyebabkan dosen pada kurang
konsisten dalam membuat rencana perkuliahan yaitu; pertama,
pembuatan Rencana Perkuliahan (RPKPS, SAP/RPS) belum
merupakan tradisi akademik yang melembaga pada diri mayoritas
dosen. Kedua, pengetahuan dosen terhadap cara pembuatan
Rencana Perkuliahan masih bervariasi dan kurang optimalpelatihan kurang efektif. Karakteristiknya utamanya dapat dilihat
dari Rencana Perkuliahan yang dibuat mayoritas dosen kurang
sesuai dengan standar (model RPKPS atau SAP). Ketiga, belum
adanya satu sangsi maupun tindakan koreksi (corrective action)
bagi dosen yang tidak konsisten dalam menyiapkan Rencana
Perkuliahan persemester dan per tatapmuka. Karakteristiknya
tampak dari belum adanya sangsi maupun upaya pembinaan bagi
dosen yang ditemukan tidak disiplin dalam pembuatan rencana
perkuliahan. Keempat, sejumlah dosen lebih memilih
menggunakan Buku sumber/Diktat Kuliah sebagai pedoman
dalam pembelajaran. Kelima, sebagian dosen khususnya pada
Lembaga kedua mengeluhkan seringnya terjadi pergantian
matakuliah yang diampu, sehingga „memaksa‟ mereka harus
membuat Rencana Perkuliahan setiap pergantian semester.
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Pada

umumnya

mutu

perencanaan

perkuliahan

pada

dihadapkan pada persoalan belum maksimalnya kesadaran
mayoritas dosen akan pentingnya perencanaan dalam menunjang
efektifitas layanan pembelajaran. Persoalan ini khususnya banyak
terjadi di kalangan dosen non pendidikan. Sedangkan dosen yang
berlatar belakang pendidikan keguruan pada umumnya sudah
terbiasa dengan tradisi pembuatan perangkat pembelajaran.
Kondisi ini selanjutnya berimplikasi terhadap kurang
terarahnya tujuan pembelajaran pada mata kuliah yang diasuh,
kurang terstrukturnya pembahasan mata kuliah,
kurang
berhasilnya pencapain tujuan pembelajaran. Gambaran ini
menunjukkan bahwa dari aspek mutu persiapan/perangkat
pembelajaran pada masih terjadi kesenjangan antara standar mutu
yang mewajibkan para dosen untuk disiplin dalam perencanaan
pembelajaran dengan kondisi di lapangan dimana dosen mengajar
tanpa perencanaan yang konsisten. Serta kesenjangan antara
kebutuhan mahasiswa akan informasi mengenai kisi-kisi materi
perkuliahan persemester dan pertatap muka untuk kemudahan
pembuatan tugas kuliah dengan realitas rencana perkuliahan yang
kurang komprehensip.
Menyikapi kondisi ini pihak manajemen mengadakan
pelatihan pembuatan SAP khususnya bagi dosen yang tidak
memiliki latar belakang pendidikan non keguruan. Meskipun
belum menunjukkan hasil yang maksimal namun paling tidak
sudah sedikit menambah koleksi SAP pada dokumen jurusan.
 Mutu Proses Pembelajaran
Pada bagian ini dikemukakan mutu proses pembelajaran yang
terkait dengan kehadiran dosen di kelas, penggunaan media dan
metodologi pengajaran, penguasaan bahan, dan evaluasi.
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 Kehadiran di kelas.
Kehadiran dosen di kelas merupakan salah karakteristik mutu
layanan akademik. Semakin efektif kehadiran dosen di kelas maka
akan mudah mencapai tujuan pengajaran. Kekurangan jumlah
kehadiran dosen di kelas mengakibatkan kurang maksimalnya
layanan akademik sebab program pengajaran yang sudah
ditetapkan dalam SAP tidak akan selesai dan acapkali terjadi
pemadatan untuk memenuhi target jumlah tatap muka. Tidak
hanya itu, kehadiran dosen di kelas tidak hanya diukur dari
kuantitas tatap tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan
efektifitasnya, keduanya merupakan karakteristik mutu layanan
akademik dalam proses pengajaran. Berikut dikemukakan
klasifikasi bentuk kehadiran dosen tersebut di kelas pada proses
pemberian layanan pengajaran di kelas, sebagai berikut:
Pertama, dosen yang hadir tepat waktu masuk dan tepat
waktu keluar, tepat kalender akademik serta tepat jumlah tatap
muka yang disyaratkan yaitu minimal 12 kali pertemuan (efektif).
Tipe dosen demikian biasanya lebih banyak dilakukan oleh dosen
yang tidak mempunyai kesibukan di luar kampus baik sebagai
„dosen terbang‟ pada Perguruan Tinggi lain, bisnis, atau sedang
mengikuti melanjutkan pendidikan ataupun jika pun mereka
memiliki kesibukan di luar, namun mereka memiliki komitmen
dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik. Dosen tipe ini secara
otomatis memiliki keunggulan dalam pemberian layanan sebab
mereka sudah memiliki persiapan materi dan perangkat dalam
proses pembelajaran dan mereka pada umumnya menguasai materi
„diluar kepala‟. Pada umumnya mereka juga adalah dosen yang
mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta
memenuhi kualifikasi. Tipe dosen yang memberikan layanan
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secara efektif ini banyak disukai oleh mahasiswa sebab cenderung
menguasai materi dan cerdas dalam memilih strategi yang tepat
dalam mengajar sesuai dengan karakteristik mahasiswa.
Dosen dengan tipe pertama ini tidak hanya merupakan
pengklasifikasian semata namun sudah menjadi karakteristik,
sehingga meskipun mereka memiliki kesibukan di luar atau
melanjutkan pendidikan, namun kehadirannya di kelas tetap
memenuhi target dan berjalan sesuai dengan SAP dan kalender
akademik yang sudah ditetapkan.
Dosen dengan klasifikasi kehadiran seperti ini pada umumnya
dipengaruhi dua faktor utama; pertama adanya kesadaran spiritual
bahwa mengajar dan memenuhi aturan perkuliahan adalah bagian
dari kewajiban sebagai seorang pendidik dan meninggalkan atau
melalaikannya merupakan tindakan yang bertentangan dengan
nilai-nilai Keagamaan. Kedua, kesadaran pedagogis, yaitu
keyakinan yang tumbuh dari dalam diri seorang pendidik bahwa
mengajar dan mematuhi peraturan yang ada merupakan bagian
dari tanggung jawab seorang pendidik.
Kedua, dosen yang hadir di kelas sesuai dengan jadwal kuliah
maupun kalender akademik, serta memenuhi target minimum tatap
muka, namun proses layanan pembelajaran tidak berlangsung
secara efektif. Proses perkuliahan dengan tipe dosen seperti ini
biasanya berlangsung dalam dua bentuk; pertama perkuliahan
berlangsung secara monoton, dimana dosen menggunakan hampir
seluruh waktu perkuliahan untuk membaca dan menjelaskan
textbook atau menuliskannya di papan tulis, sedangkan mahasiswa
hanya berperan sebagai pendengar yang pasif. Kedua, perkuliahan
berlangsung dengan menerapkan metode diskusi, dimana
mahasiswa diberi tugas untuk membuat makalah sesuai dengan
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silabus/SAP yang ada.

Sepanjang waktu perkuliahan dosen

memberikan waktu kepada mahasiswa untuk mendiskusikan topik
yang sudah diberikan, sementara kehadiran dosen di kelas hanya
sebagai fasilitator yang memberikan penjelasan sekitar 10-15
menit sebelum diskusi ditutup. Secara teori, tipe yang kedua ini
sering dianggap sebagai metode yang tepat, namun pada
kenyataan di , metode ini hanya cenderung menjadi „senjata‟
ampuh bagi dosen untuk menutupi kelemahan penguasaan materi
atau untuk mengulur waktu sampai perkuliahan selesai. Sedangkan
pada sisi mahasiswa dengan tingkat penalaran yang menengah ke
bawah, cara ini ternyata kurang efektif sebab pada matakuliahmatakuliah tertentu mereka masih awan dan butuh penjelasan yang
lebih panjang dengan metode yang bervariasi.
Dosen dengan kategori demikian pada umumnya berasal dari
dosen senior yang kurang mengadaptasi diri dengan
perkembangan teknologi pengajaran atau dosen yunior yang masih
belum memiliki pengalaman berhadapan dengan mahasiswa.
Kedua kategori dosen ini dalam memberikan layanan cenderung
kurang afektif sebab perkuliahan dapat diselesaikan tepat waktu
namun tujuan pembelajaran tidak tercapai secara maksimal.
Layanan pembelajaran dengan tipe dosen demikian
berpengaruh terhadap efektifitas pembelajaran di kelas, mayoritas
mahasiswa mengaku kurang setuju dengan pemanfaatan waktu
kuliah hanya untuk mendengar materi dari dosen atau hanya
dibiarkan berdiskusi tanpa arahan. Bagi mahasiswa layanan yang
bermutu adalah sejauhmana dosen mampu memanfaatkan waktu
seefektif mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
sudah ditetapkan dalam SAP, dengan metode yang bervariasi
sesuai dengan matakuliah dan karakteristik mahasiswa.
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Ketiga, dosen yang hadir di kelas tidak tepat waktu atau tidak
sesuai dengan jadwal/kalender akademik. Namun proses layanan
pembelajarannya dikategorikan efektif sebab tetap memperhatikan
tujuan pembelajaran meskipun terkadang terpaksa harus
melakukan pemadatan kuliah. Pola dosen demikian cenderung
menjadi tradisi dosen senior dengan tingkat kesibukan mengajar
yang tinggi baik di dalam maupun di luar kampus ditambah
jabatan struktural yang dipegang.
Dosen dengan kategori ini biasanya memegang mata kuliah
sesuai dengan keahliannya sehingga mereka tidak menemukan
kesulitan lagi dalam mempersiapkan buku sumber. Meskipun
sering tidak tepat waktu baik saat masuk atau keluar dari kelas,
tidak tepat dalam kalender akademik, maupun tidak tepat waktu
dalam memberikan nilai. Namun dosen dengan pola ini tetap
memenuhi target perkuliahan minimum dan tetap menggunakan
waktu perkuliahan seefisien dan seefektif mungkin.
Layanan pembelajaran dengan tipe dosen demikian meskipun
tidak berimplikasi jauh terhadap tercapainya tujuan pembelajaran,
namun tetap saja membawa dampak terhadap kurangnya waktu
komunikasi dosen dengan mahasiswa sebab setelah mengajar
dosen demikian tidak memiliki waktu lagi untuk berdiskusi kecil
dengan mahasiswa karena padatnya jadwal, disamping itu
pemadatan waktu maupun jadwal perkuliahan yang terlalu sering
akan mengurangi intensitas dan bobot pertemuan.
Keempat, dosen yang hadir tidak tepat waktu atau tidak
memenuhi kalender perkuliahan. Dosen dengan pola seperti
terjadi pada mereka yang; pertama tidak memiliki komitmen dan
tanggung jawab terhadap tugasnya dan kedua dosen yang memiliki
kesibukan di luar kampus baik sebagai dengan kegiatan mengajar
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pada Perguruan Tinggi lain atau sedang mengikuti pendidikan
lanjutan. Dosen dengan tipe karakter seperti ini memanfaatkan
waktu mengajar sekedar untuk melepaskan tugas sebagai dosen.
Jika diamati pada daftar hadir atau berita acara kehadiran dosen
mereka pada umumnya sering tidak memenuhi target perkuliahan
dan bahkan tidak menyiapkan perangkat pembelajaran. Sedangkan
dalam proses pembelajaran mereka cenderung menghabiskan
waktu dengan memberikan tugas-tugas kuliah kepada mahasiswa
serta hampir tidak memiliki waktu untuk mengenali mahasiswa.
Kondisi dosen dengan tipe demikian berimplikasi terhadap
rendahnya kepuasan mahasiswa terhadap layanan yang diberikan,
mahasiswa dalam hal tidak punya pilihan kecuali hanya mengikuti
instruksi dosen khususnya terkait dengan penugasan, mereka tidak
berani komplain karena kuatir berdampak terhadap nilai ujian
mereka, dari keempat pola dosen di atas, dosen dengan pola ketiga
yaitu dosen yang cenderung kurang disiplin dengan jadwal /roster
perkuliahan dan kalender akademik lebih kelihatan mendominasi.
Meskipun dosen dengan tipe ini pada akhirnya dapat memenuhi
target (minimal) perkuliahan namun itu lazim ditempuh dengan
cara pemadatan dan penambahan jadwal pada saat minggu tenang.
Disiplin dosen dalam memenuhi jadwal dan kalender akademik
diakui mahasiswa berpengaruh terhadap efektifitas pembelajaran,
keterlambatan masuk diawal perkuliahan setiap semester,
ketepatan waktu masuk kelas, pemadatan materi, dan penjadwalan
ulang (rescheduling) adalah sejumlah hal yang dikeluhkan
mahasiswa.
Menghadapi kondisi demikian, pihak fakultas /jurusan telah
berupa mengontrol kehadiran dosen per tatap muka dalam bentuk
daftar hadir dosen / berita acara perkuliahan (BAP) guna
116

mendeteksi tingkat kehadiran dosen dan efektifitas pembelajaran,
namun kontrol ini belum menjadi bahan evaluasi dalam
memperbaiki kinerja dosen. Selanjutnya, jika diamati pada
dokumen kehadiran dosen di kelas melalui daftar hadir atau berita
acara kehadiran, selain tergambar bahwa sebagian dosen belum
memenuhi target minimum perkuliahan (12 kali pertemuan), juga
tampak bahwa sebagian dosen masuk kelas kurang dari 8-10 kali
namun tercatat 14kali pertemuan, atau sebagian memang
memenuhi target 14 kali pertemuan namun itu dilakukan dengan
„memaksa‟ mahasiswa untuk mengikuti kuliah padat setiap hari,
hal ini dikuatkan dengan keterangan mahasiswa bahwa sudah
menjadi rahasia umum bahwa daftar hadir dosen / berita acara
perkuliahan tidak sesuai dengan kenyataan jumlah/intensitas
kehadiran dosen di kelas.
Deskripsi kehadiran dosen di kelas dalam memberikan
layanan akademik di atas menggambarkan; pertama sebagian
besar dosen menjadikan kelas sebagai sarana yang efektif untuk
memenuhi target mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan
pemanfaatan sebagian waktu untuk belajar di luar, seperti di lab
belum menjadi tradisi. Kedua, secara umum, dosen hanya
memiliki waktu luang di ruang kelas dalam berkomunikasi dengan
mahasiswa sedangkan di luar pada umumnya dosen terlalu sibuk
untuk meluangkan waktu membahas materi yang belum tuntas di
kelas. Ketiga, sebagian lagi dosen bahkan mengurangi waktu
pertemuan di kelas untuk tidak mengatakan bahwa mereka tidak
memiliki waktu lagi untuk mahasiswa. Gambaran yang terakhir
pada prinsipnya hanya bersifat kasuistik namun tetap merupakan
fenomena. Kurang efektifnya dimensi kehadiran di kelas dan
ketaatan terhadap kalender akademik perkuliahan disebabkan oleh
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sejumlah faktor, meliputi; pertama adanya kecenderungan dosen
lebih aktif mengajar di kelas-kelas non reguler atau pada
perguruan tinggi lain yang insentifya lebih besar, serta
kecenderungan dosen bergelar Doktor dan Profesor lebih aktif
mengajar di kelas pascasarjana dengan motivasi yang tidak jauh
berbeda. Kedua, adanya kebijakan yang memberikan kelonggaran
kepada dosen dan pejabat untuk mengikuti pendidikan lanjut S2
dan S3, dengan kewajiban mengajar yang sama, meskipun
sebagian membebastugaskan dosen yang mengikuti studi sampai
mereka menyelesaikan pendidikan.
 Penggunaan Metode Pembelajaran
Layanan mutu akademik yang optimal ditandai dengan penerapan
strategi dan metode yang cocok sesuai dengan mata kuliah dan
karakteristik mahasiswa. Penggunaan metode dalam memberikan
layanan pengajaran pada pada umumnya dapat dikategorikan
dalam beberapa tipe; pertama dosen yang menggunakan metode
konvensional, khususnya ceramah dimana dosen berperan sebagai
pembicara sementara mahasiswa sebagai pendengar. Dosen
dengan tipe ini lebih banyak dilakukan oleh dosen senior atau
dosen dengan matakuliah-matakuliah yang sifatnya ilmu doktrinal.
Kedua, dosen yang menggunakan metode diskusi dimana dosen
memberikan tugas kepada mahasiswa yang tertuang dalam kontrak
kuliah untuk membuat makalah secara kelompok dan
mempresentasikannya di kelas secara bergiliran setiap pertemuan,
sedangkan dosen hanya berperan menyimpulkan atau menjelaskan
topik yang dibahas di 10-15 menit sebelum waktu kuliah berakhir.
Dosen dengan tipe ini biasanya adalah para dosen yunior yang
mengikuti gaya saat mereka kuliah di pasca sarjana dan cenderung
lebih banyak digunakan untuk mengajarkan mata kuliah ilmu-ilmu
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sosial seperti ilmu pendidikan, manajemen, hukum, termasuk
ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu kalam dll. Ketiga, dosen yang
menggunakan metode bervariasi dalam mengajar sesuai dengan
materi yang diberikan. Dosen dengan tipe ini lebih banyak
dilakukan oleh dosen-dosen yunior yang masih segar, khususnya
mereka yang memiliki latar pendidikan dan mengajar di fakultas
keguruan dan ilmu pendidikan / tarbiyah.
Metode konvensional dan diskusi/seminar matakuliah lebih
dominan diterapkan oleh dosen. Hal ini selain dipengaruhi oleh
kecenderungan dosen yang merasa „aman‟ dengan metode tersebut
juga dipengaruhi jenis mata kuliah yang lebih banyak ilmu sosial
dan dianggap tepat menggunakan metode diskusi untuk
mengaktifkan siswa. Metode konvensional umumnya lebih banyak
digunakan pada fakultas-fakultas non Keguruan dan Ilmu
Pendidikan. Hal ini dapat difahami bahwa pada Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, mayoritas dosen memiliki kemampuan
metodologi pengajaran yang lebih mumpuni. Deskripsi di atas
menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran diwarnai
oleh metode diskusi dan metode konvensional, sedangkan
metode-metode pembelajaran yang berbasis cooperative learning
dan active learning dengan berbagai tipenya belum diterapkan
pada semua matakuliah.
Belum variatifnya metode pembelajaran disebabkan pertama
belum meratanya kemampuan dan pemahaman dosen dalam
menggunakan metode dan strategi yang lebih mampu
mengaktifkan mahasiswa, kedua kecenderungan dosen memilih
jalan „aman‟ dengan menggunakan metode yang tidak menuntut
peran dosen lebih banyak, ketiga kecenderungan dosen
menggunakan metode yang konvensional dengan asumsi bahwa
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kemampuan mahasiswa masih rendah dan metode diskusi kurang
efektif. Serta adanya kecenderungan arogansi keilmuan dosen,
khususnya dosen-dosen senior.
Penerapan metode diskusi/seminar matakuliah, khususnya
pada semester awal dengan mata kuliah yang masih asing di
telinga mahasiswa cenderung kurang berjalan secara efektif,
implikasi dari tradisi diskusi ini juga kemudian merambah pada
ilmu-ilmu eksakta, sehingga tidak heran jika ditemukan dosen
mengajarkan ilmu matematika, biologi, bahasa, statistik, dll
dengan cara diskusi/seminar sebagaimana ilmu sosial yang dapat
diperdebatkan. Sehingga mahasiswa kesulitan mengambil poin
dari perkuliahan yang diikuti. Pada sisi lain, penggunaan metode
konvensional atau ceramah pada jurusan-jurusan non
Keguruan/Tarbiyah menunjukkan dominasi keilmuan dosen di
kelas lebih menonjol daripada keaktifan mahasiswa.
Kondisi di atas menggambarkan bahwa layanan mutu
akademik pada aspek metodologi pembelajaran masih berhadapan
dengan persoalan kreativitas dosen dalam memilih strategi dan
metode yang tepat sesuai dengan jenis matakuliah dan kemampuan
mahasiswa. Kondisi ini juga menggambarkan terjadinya
kesenjangan antara metode pembelajaran, seperti diskusi/seminaryang diterapkan dan dianggap tepat oleh dosen dengan kenyataan
kemampuan mahasiswa untuk secara aktif mengikuti metode
tersebut. Faktanya sebagian besar mahasiswa ditemukan masih
sulit mengikuti untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi
bahkan sebagian dari mereka khususnya yang berada pada
semester IV ke atas merasa jenuh dengan metode tersebut.
Penggunaan metode yang kurang variatif-efektif dalam
penyajian matakuliah pada
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dipengaruhi oleh sejumlah faktor;

pertama adanya anggapan sebagian dosen bahwa metode diskusi
atau metode lainnya kurang efektif, sebab penguasaan mahasiswa
terhadap matakuliah atau subjek tertentu sangat terbatas, sehingga
metode konvensional (ceramah dan tanya jawab) dianggap lebih
tepat. Kedua, penguasaan metodologi pembelajaran di kalangan
dosen masih terbatas, sementara pelatihan belum mampu
memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu dosen dalam
bidang metodologi.
 Penggunaan Media Pembelajaran
Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran
merupakan salah satu karakteristik mutu layanan akademik.
Penggunaan media pembelajaran pada
ditemukan masih
menggunakan media konvensional, seperti white board ,
sedangkan media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti
OHP, in focus, audio visual dll masih tergolong langka dan hanya
dimiliki oleh jurusan/program-program studi tertentu serta orangorang tertentu.
Berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran ini pada
umumnya dosen, khususnya dosen yunior menyatakan kesiapan
dan kesanggupan menggunakan media berbasis teknologi
berdasarkan pengalaman mereka ketika mengikuti pendidikan
lanjutan, hanya saja manajemen belum mampu menyediakan
media tersebut secara merata atau paling tidak di sejumlah ruang
kuliah. Sedangkan sebagian dosen senior yang belum membekali
diri dengan pengetahuan media berbasis teknologi mengaku siap
beradaptasi.
Implikasinya dari kondisi ini adalah bahwa sebagian besar
dosen mengaku kesulitan dalam menjelaskan materi kepada
mahasiswa

secara

efektif,

sebab

mereka

terpaksa

harus
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menggunakan media yang ada. Perkuliahan juga dirasakan oleh
mahasiswa kurang menarik dan membosankan bagi mahasiswa
sebab mereka terpaksa harus banyak mencatat atau mendengar,
berbeda dengan pengalaman belajar yang memanfaatkan media
yang mampu merangsang daya fikir mahasiswa.
Ide pemenuhan media pembelajaran berbasis teknologi
menurut pengakuan manajemen sudah menjadi perencanaan sejak
lama, hanya saja political will untuk mewujudkannya masih
berbenturan dengan prioritas infrastruktur lain yang dianggap
lebih mendesak.
Menyikapi kondisi ini sebagian dosen yang ingin
menggunakan media elektronik dalam pembelajaran terpaksa
harus berinisiatif meminjam pada fakultas /jurusan, sedangkan
untuk mata kuliah lain seperti Bahasa Inggris sebagian dosen
memanfaatkan media laboratorium yang ada, sementara untuk
mata kuliah eksakta lain selain memanfaatkan media lab, dosen
juga memanfaatkan media-media pembelajaran sesuai dengan
materi yang diajarkan.
Deskripsi di atas menggambarkan bahwa penggunaan media
dalam proses pembelajaran di kelas masih belum maksimal sebab
pembelajaran hanya terbatas pada penggunaan media
konvensional dan sangat minim dari sentuhan media berbasis
teknologi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pihak manajemen
di belum mampu mengimbangi lajunya perkembangan teknologi
di bidang pembelajaran serta kebutuhan dosen akan media yang
berbasis teknologi. Kondisi ini juga bermakna bahwa media
pembelajaran belum memberikan kontribusi maksimal terhadap
proses pembelajaran.
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 Penguasaan Materi
Penguasaan materi oleh dosen termasuk salah satu aspek yang
tidak kalah pentingnya dalam memberikan layanan pembelajaran
yang mengesankan kepada mahasiswa. Penguasaan materi ajar
berbeda di kalangan dosen. Pertama, terdapat dosen yang
mengajar dengan tingkat penguasaan materi yang sangat tinggi,
hal ini diamati dari penyampaian materi dengan ulasan yang
dalam, tajam, dan dapat dipercaya. Kategori dosen demikian juga
terbagi dua ada yang memiliki penguasaan yang sangat tinggi dan
menyampaikannya materi tanpa dengan metode ceramah tanpa
memperdulikan daya serap mahasiswa, ada juga dosen dengan
penguasaan tinggi namun mampu menyampaikannya dengan
metode dan bahasa yang dapat ditangkap oleh mahasiswa. Kedua,
dosen yang mengajar dengan tingkat penguasaan yang rata-rata,
karakteristiknya tampak dari cara pengupasan materi/teori yang
kurang komprehensif, analisis yang masih sederhana, dan
dukungan data dan fakta yang kurang up to date. Dosen dengan
kategori ini dalam menyampaikan materi harus ditemani oleh buku
rujukan yang dia miliki atau menggunakan media, seperti slide
serta menyampaikan penjelasannya secara sederhana disertai
dengan contoh-contoh atau menggunakan metode diskusi dan
memberi penjelasan pada beberapa menit terakhir. Ketiga dosen
dengan penguasaan materi yang rendah. Karakteristiknya dapat
diamati dari perilaku mengajar yang cenderung terfokus pada buku
teks, bahkan dalam banyak kesempatan hanya membaca buku teks
tersebut dengan sedikit penjelasan atau menuliskannya di papan
tulis, sebagian lagi menutupi kelemahan penguasaan materi
dengan menerapkan metode diskusi/seminar matakuliah dan
memberikan sedikit penjelasan di akhir sesi.
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Mayoritas dosen pada memiliki penguasaan materi kategori
menengah ke atas, hal ini dapat dilihat dari beberapa karakteristik;
pertama pada umumnya dosen mengajar sesuai dengan kualifikasi
mereka masing-masing, kedua mereka tidak terlihat kesulitan
memberikan penjelasan terkait dengan materi hingga akhir
perkuliahan, ketiga informasi yang diberikan cukup absah dan
dapat dipercaya, keempat analisis yang diberikan cukup tajam dan
menggunakan kasus-kasus kekinian,
dan kelima komplain
mahasiswa terkait penguasaan materi dosen hampir tidak
ditemukan.
Meskipun demikian, dosen dengan tingkat penguasaan materi
yang rendah masih ditemukan pada Lembaga kedua , kondisi ini
disebabkan diantaranya oleh; pertama imbas dari kebijakan
rekrutmen dosen yang belum sepenuhnya selektif, kedua kebijakan
penerimaan dan penunjukan dosen honor/dosen luar biasa untuk
mengajar matakuliah tanpa memperhatikan latar belakang dan
kualifikasinya, ketiga terdapat sejumlah dosen yang kurang
mengembangkan kemampuannya pada matakuliah yang diampu
sehingga penguasaannya terhadap fak keahlian cenderung out of
date.
 Dinamika kelas
Dinamika kelas merupakan salah satu karakteristik mutu layanan.
Semakin dinamis kelas maka akan semakin bermutu
pembelajaran. Dinamika kelas tergambar sebagai berikut; pertama
adanya kecenderungan dosen, khususnya pada ilmu-ilmu sosial
dan sebagian ilmu keagamaan menggunakan metode diskusi
sehingga kelas terkesan lebih dinamis dengan peran aktif
mahasiswa baik dalam memberikan pertanyaan, sanggahan,
maupun jawaban. Dinamika seperti ini memberi peran lebih
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banyak kepada mahasiswa, sehingga peran dosen hanya sebagai
fasilitator. Kedua, dinamika kelas dimana mahasiswa hanya subjek
sementara dosen terlihat mendominasi perkuliahan dari awal
hingga akhir, jika pun ada kesempatan bertanya, mahasiswa
cenderung kurang berani atau pertanyaan yang diajukan kurang
relevan, sehingga perkuliahan terkesan sepihak dan monoton.
Ketiga, mahasiswa dan dosen terlihat sama-sama aktif sehingga
pembelajaran dirasakan lebih dinamis. Ada kecenderungan
mahasiswa lebih dinamis jika dosen mampu menerapkan sejumlah
strategi, metode, dan media yang bervariasi. Pembelajaran
terkesan sangat dinamis dengan penerapan metode diskusi/seminar
matakuliah, meskipun demikian dinamika seperti ini hanya
beredar di kalangan mahasiswa yang memiliki keterampilan
berbicara, sedangkan bagi mahasiswa dengan karakter pendiam
atau tidak terbiasa berdiskusi maka dinamika tersebut kurang
berarti bagi mereka. Dinamika lain tampak pada kelas-kelas yang
menerapkan metode dan media bervariasi, khususnya dalam
pembelajaran ilmu-ilmu eksakta dimana mahasiswa pada
umumnya terlihat lebih aktif. Meskipun dinamika tersebut
dipandang cukup efektif dalam pembelajaran, namun pada
prakteknya dinamika yang pertama tampak lebih mendominasi
perkuliahan. Dinamika juga ditentukan oleh tingkat penguasaan
dosen terhadap metode, penggunaan media, dan penguasaan
materi.
 Mutu Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi pembelajaran dilakukan dalam berbagai bentuk
bergantung pada jenis mata kuliah dan kreativitas dosen. Evaluasi
hasil pembelajaran dilaksanakan dalam tiga bentuk yaitu pertama
evaluasi terhadap tugas terstruktur yang diberikan baik dalam
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bentuk makalah, laporan buku, kliping, resume, dan lain-lain yang
diberikan pada saat pertemuan awal atau setiap akhir sesi
perkuliahan. Tugas terstruktur tersebut diberikan dalam bentuk
tugas kelompok atau individu maupun keduanya.
Tugas
matakuliah tersebut selanjutnya menjadi salah satu komponen
yang dipertimbangkan dalam penilaian akhir.
Penilaian terhadap tugas terstruktur mahasiswa pada
umumnya mencakup aspek isi (content), metodologi, ketepatan,
dan analisa. Evaluasi dalam bentuk penugasan seperti ini pada
kenyataanya cenderung bias sebab pada umumnya dikalangan
mahasiswa terdapat tradisi dimana tugas kelompok dikerjakan
oleh beberapa orang atau bahkan satu orang saja, sementara yang
lain hanya membantu memfotokopi atau membaca bahan terkait
dengan topik yang diberikan sehingga target penugasan agar
mahasiswa dapat bekerjasama dalam mendiskusikan materi tidak
tercapai sementara pada saat yang bersamaan dosen pada
umumnya tidak terlalu peduli apakah tugas tersebut dikerjakan
secara kelompok atau tidak. Kondisi lain yang juga ditemukan
adalah adanya kecenderungan di kalangan mahasiswa
mengerjakan tugas dengan cara copy paste dari internet, atau
plagiasi terhadap tulisan baik yang ada di buku maupun dari
sumber lainnya. Kebiasaan menjiplak juga menjadi kebiasaan
dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah di kalangan mahasiswa
pada.
Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya kecenderungan di
kalangan dosen yang kurang peduli terhadap mutu tugas
mahasiswa, sehingga mayoritas tugas mahasiswa tidak mengalami
revisi sampai dilakukan penilaian akhir, celakanya lagi sebagian
dosen malah tidak memeriksa kualitas keilmiahan tugas terstruktur
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mahasiswa, namun hanya memeriksa aspek kuantitas halaman dan
performa luar, untuk tidak mengatakan tidak memeriksa. Hal ini
selanjutnya berimplikasi terhadap mutu evaluasi yang dilakukan
dosen, hingga sering ditemukan tidak adanya perbedaan nilai
antara satu tugas dengan tugas yang lainnya yang tentu memiliki
kualitas yang berbeda. Implikasi lain adalah mahasiswa sering
mengeluhkan penilaian yang kurang objektif dari dosen.
Ketidakobjektifan dalam penilaian tugas terstruktur oleh
dosen dipengaruhi beberapa faktor, pertama dan yang paling
utama terkait dengan komitmen dan tanggungjawab dosen dalam
memberikan evaluasi secara objektif. Kedua adanya
kecenderungan dosen untuk tidak meluangkan waktu untuk
memeriksa tugas kuliah mahasiswa secara cermat, hingga
penilaian yang diberikan cenderung subjektif. Ketiga belum
adanya standar mutu tugas kuliah yang diberikan kepada
mahasiswa, hingga penilaian lebih didasarkan pada „feeling‟
dosen.
Deskripsi di atas menunjukkan bahwa mutu layanan evaluasi
tugas kuliah
masih belum optimal hal ini ditandai dengan
karakteristik sebagai berikut; pertama tugas-tugas matakuliah
yang dibuat mahasiswa mayoritas belum memenuhi syarat
keilmiahan, hal ini disebabkan kurangnya bimbingan dosen terkait
dengan standar tugas yang ilmiah. Kedua, kurangnya penghargaan
dalam bentuk penilaian yang objektif terhadap tugas kuliah yang
memang dibuat sendiri oleh mahasiswa dan memenuhi syarat
ilmiah. Ketiga, tugas-tugas kuliah mahasiswa, khususnya ilmuilmu sosial baru pada level memenuhi syarat-syarat perkuliahan,
belum dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan
mahasiswa.
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Kedua evaluasi terhadap aktivitas mahasiswa di kelas dalam
bentuk kemampuan mengemukakan pertanyaan, ide, masukan, dan
penguasaan materi yang diwujudkan dalam bentuk keaktifan
mengajukan dan atau menjawab pertanyaan secara bermutu baik
pada sesi tanya jawab dengan sesama mahasiswa dalam seminar
kelas maupun tanya jawab dengan dosen di akhir sesi perkuliahan,
tingkat kehadiran di kelas, serta aktifitas positif yang dilakukan
selama proses perkuliahan berlangsung, seperti kemauan
mendengarkan pendapat yang lain dan kemampuan menghargai
pendapat yang berbeda. Aktivitas mahasiswa juga menjadi salah
komponen yang ikut menentukan nilai akhir perkuliahan. Evaluasi
model ini pada umumnya tidak memiliki standar yang jelas,
bergantung pada penilaian dosen terhadap aktivitas mahasiswa.
Secara umum karakteristik yang biasa digunakan adalah; keaktifan
hadir kelas, kuantitas dan kualitas pertanyaan yang diajukan
dalam diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan dari rekan lain,
serta termasuk aspek perilaku. Bobot masing-masing karakteristik
tersebut berbeda di kalangan dosen. Ada yang lebih fokus
kuantitas pertanyaan yang diajukan dalam berdiskusi, ada yang
pada kualitas pertanyaan, serta ada pula yang melihat perhatian
dan sikap mahasiswa terhadap dosen dan matakuliah.
Penilaian model tersebut juga cenderung dilakukan secara
tidak objektif, hal dikarenakan dosen pada umumnya tidak
memiliki catatan dan kriteria penilaian yang jelas dan terstandar
terkait dengan aktivitas mahasiswa di kelas. Sehingga ditemukan
bahwa mahasiswa dengan modal kemampuan berbicara saja sudah
cukup mampu mengantarkannya mendapat skor tinggi, meskipun
secara kualitas masih dipertanyakan. Sementara itu, mahasiswa
dengan tingkat penguasaan yang tinggi namun kurang biasa
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berdiskusi dikategorikan dalam kelompok yang tidak aktif.
Kecenderungan lain adalah bahwa mahasiswa yang biasa
berdiskusi selalu mendominasi setiap sessi tanya jawab. Kondisi
ini diperparah dengan kebiasaan dosen menilai keaktifan
mahasiswa hanya dari aspek keaktifan berbicara semata.
Ketiga, evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa menjawab
pertanyaan baik yang diajukan dalam bentuk tanya jawab di akhir
sesi, kuiz, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Evaluasi model ini pada umumnya dilakukan oleh dosen pada
guna mengukur kemampuan mahasiswa terhadap materi yang
diberikan.
Evaluasi pembelajaran dengan menggunakan test lisan
maupun tulisan merupakan penilaian yang paling banyak
digunakan dan paling jelas karakteristiknya sebab penilaian
bergantung pada jawaban yang diberikan. Pada praktekkan
penilaian model ini dilakukan dalam bentuk kuiz yang sifatnya
evaluasi terhadap hasil pelajaran beberapa kali tatap muka, ujian
tengah semester dilakukan ketika tatap muka sudah mencapai
50%, sedangkan ujian semester di lakukan setelah perkuliahan
selesai. Waktu pelaksanaan kuiz disesuaikan dengan kebutuhan
dosen, demikian juga ujian tengah semester, sementara ujian
semester dilakukan merujuk pada kalender akademik. Meskipun
demikian, dosen diberikan kebebasan untuk menggelar ujian
semester sendiri tanpa terikat dengan kalender akademik dengan
catatan harus tetap berkoordinasi dengan fakultas untuk
menyerahkan soal ujian sebagai arsip.
Pelaksanaan evaluasi terhadap penguasaan mahasiswa
terhadap materi ajar dilakukan oleh dosen dengan dua kategori
besar; pertama terdapat sejumlah dosen yang secara konsisten
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menggunakan ketiga model test (kuiz, UTS, dan UAS) sesuai
urutan pelaksanaannya, ini umumnya dilakukan oleh dosen-dosen
yang mengajar berdasarkan SAP yang sudah dibuat, serta lebih
banyak dilakukan oleh dosen-dosen pada jurusan/prodi eksakta
serta memiliki pengetahuan pengajaran /evaluasi yang memadai.
Kedua, dosen yang tidak secara konsisten menggunakan ketiga
model tes tersebut, terkadang menggunakan satu atau dua model
tes aja. Dosen dengan tipe ini umumnya tidak terikat dengan
sistem evaluasi hasil belajar yang sifatnya tertulis.
Sedangkan pada aspek pembuatan soal ditemukan
karakteristik dosen sebagai berikut; pertama terdapat dosen yang
membuat soal tes dengan memperhatikan SAP yang sudah dibuat
serta memperhatikan aspek-aspek pengetahuan, pemahaman,
aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dosen demikian umumnya
dilakukan oleh mereka yang memiliki dasar pengetahuan evaluasi
pendidikan yang mumpuni. Kedua, terdapat dosen yang
memberikan soal tes tidak terikat pada pemenuhan kelima aspek
tersebut, namun tetap merujuk pada materi yang pernah diajarkan
kepada mahasiswa. Ketiga, terdapat dosen yang memberikan soal
tes dengan tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut serta kurang
memperhatikan atau tidak terikat dengan materi yang diajarkan.
Dosen dengan tipe kedua yaitu yang memberikan tes tidak
terikat pada pemenuhan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor
lebih dominan. Mereka pada umumnya hanya memberikan tes
yang hanya mewakili ranah kognitif saja, sedangkan ranah lain
hampir tidak tersentuh. Menyikapi soal-soal demikian mahasiswa
pada umumnya lebih senang sebab tidak dihadapkan pada soal
yang menguji aspek afektif dan psikomotor, namun kondisi ini
berimplikasi kepada kurang tercapainya tujuan pembelajaran
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secara komprehensif. Kondisi lain yang ditemukan adalah
terhadapnya sejumlah dosen yang memberikan tes secara textbook
atau sebaliknya samasekali bersifat penalaran hingga mahasiswa
dalam ujian tampak kewalahan. Soal yang sifatnya textbook
umumnya berasal dari dosen ilmu-ilmu eksakta atau dosen ilmuilmu agama khususnya yang besar pada kultur textbook.
Sedangkan soal-soal ujian yang bersifat penalaran banyak
ditemukan pada ilmu-ilmu yang bersifat pemikiran dan ilmu sosial
lain.
Evaluasi hasil belajar pada aspek content juga ditemukan
mendapat respon negatif dari mahasiswa. Pada umumnya
mahasiswa mengeluhkan soal ujian yang tidak pernah mereka
pelajari atau soal ujian terlalu sukar dalam nalar mereka, termasuk
soal textbook yang memaksa mereka harus menjawab sesuai
dengan isi buku.
Implikasi selanjutnya adalah adanya
kecenderungan yang semakin mentradisi di kalangan mahasiswa
yang menggunakan segala cara untuk menjawab soal ujian
termasuk diantaranya mencontek atau ‗ngepek‘, tradisi ini selain
disebabkan oleh sikap mental mahasiswa sendiri juga sangat
dipengaruhi oleh sistem evaluasi yang kurang ketat dan kurang
memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa soal-soal ujian masih
rendah khususnya dari aspek validitas isinya. Ditemukan bahwa
soal-soal yang dibuat oleh dosen pada satu matakuliah terlalu
sukar, sementara pada matakuliah lain terlalu gampang, atau ada
yang membuat soal lebih dari sepuluh item, sementara yang lain
hanya satu atau dua item soal. Ini mengindikasikan bahwa
pembuatan soal ujian praktis menjadi otoritas dosen, sehingga
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mutunyapun bergantung pada pemahaman dosen terhadap metode
evaluasi yang baik.
Terkait dengan penskoran hasil ujian, ditemukan cara
penilaian yang beragam. Terdapat dosen yang memberikan nilai
akhir berdasarkan aturan dari Fakultas, yaitu mencakup nilai
terstruktur, nilai UTS dan UAS, dengan bobot lebih pada poin
yang disebutkan terakhir. Terdapat juga dosen yang memberikan
nilai menurut rumus yang dibuat sendiri, tanpa mengacu pada
aturan Fakultas. Sedangkan sebagian yang lainnya langsung
memberikan nilai/skor rata-rata atau nilai akhir.
Terdapat dosen yang memberikan nilai secara rata –rata baik
pada tugas kelompok, maupun nilai dosen dalam menerapkan
aturan evaluasi hasil belajar yang ditetapkan oleh Fakultas, tapi
juga disebabkan karena dosen yang bersangkutan tidak
memberikan tugas atau UTS/UAS. Faktor lain karena adalah
karena dosen tidak memiliki karakteristik penilaian yang jelas.
Terdapat kecenderungan dosen memberikan skor penilaian di atas
rata-rata sehingga Indeks Prestasi (IP) mahasiswa setiap semester
di atas 3,00. Perilaku ini lebih disebabkan oleh sejumlah faktor,
pertama tradisi penilaian di kalangan dosen yang longgar dengan
sistem „dongkrak/katrolan‟, sehingga nilai yang diperoleh
mahasiswa pada umumnya adalah hasil katrolan dari nilai
sesungguhnya. Kedua, adanya kecenderungan dosen untuk
memilih „aman‟ dengan memberi nilai yang tinggi, selain
disenangi mahasiswa juga agar tidak dianggap dosen killer yang
biasanya selalu mendapat perlakuan yang berbeda dari pihak
manajemen dan mahasiswa sendiri. Ketiga adanya kebiasaan
dosen tidak memeriksa hasil kerja siswa secara cermat, dan
penilaian yang diberikan hanya mengandalkan rekaan semata.
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Layanan evaluasi hasil pelajaran belum dilakukan secara
optimal, pertama penugasan sebagai bentuk evaluasi masih
cenderung menjadi syarat akademik semata, belum menunjukkan
mutu akademik mahasiswa. Kedua evaluasi yang diberikan
cenderung kurang valid dan reliabel serta kurang memenuhi unsurunsur kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga adanya penilaian
hasil belajar yang cenderung subjektif.
Keempat adanya
kecenderungan pengatrolan hasil belajar mahasiswa agar lebih
„layak‟, sehingga terjadi kesenjangan antara kemampuan dan
indeks prestasi. Kelima belum adanya standar evaluasi yang
ditaati secara bersama oleh staf akademik (dosen), sehingga
penilaian hanya berdasarkan „feeling‟ dosen semata.
Layanan Bimbingan Akademik
Layanan bimbingan akademik merupakan layanan yang
memberikan pengaruh langsung terhadap kepuasan akademik
mahasiswa. Layanan pada bidang tersebut pada mencakup tiga
aspek, yaitu layanan bimbingan akademik, layanan bimbingan
penulisan karya ilmiah/skripsi.
Pelaksanaan bimbingan akademik pada Lembaga kedua
diawali dengan penunjukan dosen pembimbing akademik
(selanjutnya disingkat PA) ketika mahasiswa terdaftar sebagian
mahasiswa. Masing-masing dosen mendapat bimbingan sebanyak
lebih kurang sepuluh sampai lima besar orang atau bergantung
rasio dosen dan mahasiswa pada tiap jurusan atau prodi. Peran
dosen PA tampak nyata ketika proses kontrak kuliah dimulai,
dimana mahasiswa berkepentingan terhadap dosen PA untuk
mendapatkan tanda tangan persetujuan Kartu Rencana Studi
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(KRS) yang di dalamnya berisi matakuliah dan jumlah SKS yang
akan ditempuh oleh mahasiswa selama semester berjalan.
Layanan bimbingan akademik terhadap mahasiswa oleh
dosen dikategorikan dalam tiga kelompok besar. Pertama, terdapat
sejumlah dosen yang perannya sebagai PA hanya sebatas peran
administratif, sebagai pemberi legalitas rencana studi mahasiswa.
Dosen kategori ini tidak memiliki waktu luang untuk menanyakan
perkembangan studi mahasiswa atau memberikan masukan terkait
dengan persoalan yang dialami oleh mahasiswa selama
perkuliahan per semester. Mereka pada umumnya kurang
mengenali setiap mahasiswa bimbingannya. Pengecekan yang
biasa dilakukan hanyalah penyesuaian antara jumlah IP dengan
jumlah SKS yang dikontrak, jika terdapat kelebihan maka dosen
PA meminta mahasiswa untuk mengurangi SKS yang akan
dikontrak.
Kedua, terdapat sejumlah dosen yang perannya sebagai dosen
PA selain memberikan persetujuan terhadap jumlah SKS yang
akan diambil oleh mahasiswa bimbingannya juga mencoba
menanyakan perkembangan IPnya dan/atau memberikan nasehat
agar mahasiswa meningkatkan prestasinya dengan lebih giat
dalam belajar. Di sini tampak ada komunikasi dua arah antara
dosen PA dengan mahasiswa meskipun itu hanya sebatas „curhat‟
sederhana dan spontan. Dosen dengan kategori ini pada umumnya
cukup mengenali mahasiswa bimbingannya meskipun tidak
mendalam dan ada kecenderungan dosen merasa memiliki
tanggungjawab terhadap mahasiswa yang dibimbing tersebut.
Ketiga, terdapat dosen yang benar-benar melaksanakan fungsi
sebagai pembimbing akademik yang tidak hanya melaksanakan
fungsi administratif tetapi juga fungsi konseling. Dosen dengan
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kategori ini pada umumnya lebih bersifat proaktif dalam
mengikuti perkembangan akademik mahasiswa bimbingannya,
serta selalu memiliki keluangan untuk memberikan menasehati
dan mendorong mahasiswa untuk meningkatkan prestasi
akademiknya. Di samping itu, mereka juga senantiasa melakukan
evaluasi dan memberikan laporan pelaksanaan bimbingan per
semester kepada pimpinan fakultas.
Dosen yang dengan kategori kedua tampak lebih dominan,
dimana peran dosen dalam memberikan layanan bimbingan
akademik baru sebatas memberikan persetujuan terhadap KRS
mahasiswa per semester plus sedikit „basabasi‟ arahan singkat jika
ditemukan mahasiswa yang indeks prestasinya cenderung
menurun. Kondisi ini berimplikasi terhadap kurangnya
komunikasi intensif antara mahasiswa dengan penasehat
akademiknya nya yang kemudian diindikasikan menjadi pemicu
lemahnya semangat mahasiswa untuk berprestasi serta belum
terkuatknya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa
selama studi. Dalam perspektif mahasiswa, dosen Penasehat
Akademik (PA) dianggap belum memberikan kontribusi banyak
terhadap perkembangan studi mereka, untuk tidak mengatakan
baru sebatas peran administratif.
Mahasiswa hanya berkomunikasi dengan dosen PA saat tiba
musim kontrak kuliah, itupun hanya untuk memperoleh legalitas
kontrak kuliah. Sementara di sisi lain, dosen PA pada umumnya
kurang mengenal siapa saja mahasiswa yang menjadi
bimbingannya dan mayoritas dosen mengaku belum pernah
memberikan satu bimbingan yang sifatnya klinis atau membantu
memecahkan persoalan yang dialami oleh mahasiswa baik terkait
dengan matakuliah maupun persoalan pribadi lainnya.
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Kondisi lemahnya peran dosen PA dalam memberikan
layanan bimbingan akademik dipengaruhi oleh beberapa faktor
diantaranya; pertama kurangnya kesadaran dan komitmen dosen
akan peran dan tanggung jawabnya sebagai PA. Kedua,
keengganan dosen PA untuk menyediakan waktu lebih untuk
menjalankan proses bimbingan secara profesional, atau kesibukan
mereka dalam tugas-tugas individual lainnya. Ketiga, tidak
memadainya ruangan yang disediakan oleh fakultas untuk
menjalankan peran-peran tersebut. Keempat, tugas sebagai dosen
PA dianggap tidak mendatangkan keuntungan finansial, berbeda
dengan peran sebagai pembimbing skripsi, penguji, atau
pengoreksian ujian. Kelima. Belum adanya sistem sanksi dari
manajemen terhadap dosen PA yang tidak menjalankan perannya
secara optimal. Keenam, adanya anggapan di kalangan mahasiswa
sendiri bahwa peran dosen PA hanya sebatas peran administratif
an sich sehingga mereka juga kurang berani dan tidak terbiasa
berkonsultasi terkait dengan persoalan akademik yang mereka
alami. Menghadapi kondisi ini, pihak manajemen juga belum
tampak melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemecahan.
Baik melalui pelatihan atau sosialisasi prosedur bimbingan yang
benar.
Layanan bimbingan karya tulis/skripsi merupakan layanan
yang diberikan oleh dosen terkait dengan aspek mutu keilmiahan
sebuah karya tulis. Mutu layanan bimbingan skripsi akan
mempengaruhi mutu karya tulis buatan mahasiswa. Layanan
bimbingan skripsi dilaksanakan melalui penugasan dua orang
dosen yang masing-masing bertindak sebagai pembimbing satu
dan dua. Pembimbing satu umumnya diangkat dari dosen dengan
jabatan Lektor Kepala (IVa) ke atas sedangkan pembimbing dua
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diangkat dari dosen dengan jabatan Lektor (IIId) ke bawah. Tugas
pembimbing adalah untuk memberikan penjelasan, arahan, dan
petunjuk pelaksanaan penelitian dengan berpegang pada kaidah
metode ilmiah.
Pelaksanaan layanan bimbingan akademik secara umum
menempuh langkah-langkah berikut:
(a) Mahasiswa mengajukan 3 (tiga) item judul penelitian kepada
fakultas untuk diperiksa dan dipilih salah satunya.
(b) Mahasiswa membuat proposal penelitian sesuai dengan judul
yang ditetapkan oleh fakultas/jurusan dan mengajukan dosen
pembimbing
(c) Fakultas menentukan dosen pembimbing sesuai dengan judul
yang dipilih
(d) Mahasiswa
menemui
dosen
pembimbing
untuk
mengkonsultasikan proposalnya.
(e) Dosen pembimbing melakukan perbaikan seperlunya terhadap
proposal skripsi mahasiswa.
(f) Mahasiswa memperbaiki proposal sesuai dengan petunjuk
kedua pembimbing
(g) Setelah proses bimbingan dianggap selesai, dosen
memberikan persetujuan kepada mahasiswa untuk melakukan
seminar proposal
(h) Mahasiswa melaksanakan seminar proposal skripsi dipandu
oleh pembimbing, sekretaris, dan sejumlah mahasiswa sebagai
peserta.
(i) Mahasiswa memperbaiki proposal sesuai dengan hasil seminar
dan mengajukan nya kepada dosen pembimbing
(j) Dosen dan mahasiswa melakukan proses bimbingan sampai
dianggap matang dan layak untuk turun kelapangan.
137

(k) Dosen pembimbing memberikan persetujuan untuk turun ke
lapangan
(l) Mahasiswa mengajukan izin riset dari fakultas untuk turun ke
lapangan
(m) Mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan izin riset
yang diberikan
(n) Mahasiswa melaporkan hasil penelitian kepada dosen
pembimbing
(o) Dosen pembimbing memberikan masukan dan arahan
(p) Setelah proses bimbingan dianggap selesai, dosen
pembimbing memberikan persetujuan kepada mahasiswa
untuk ujian munaqasyah
(q) Mahasiswa mengikuti ujian
(r) Mahasiswa memperbaiki skripsi sesuai dengan notulen ujian
di bawah arahan pembimbing akademik
Layanan bimbingan karya tulis yang diberikan mencakup
dibagi dalam tiga tahap, pertama pra seminar proposal mencakup;
pemilihan judul/topik skripsi, latar belakang masalah, perumusan
masalah, landasan teori dan metodologi yang akan digunakan.
Tahap kedua, setelah seminar mencakup pemantapan judul,
rumusan masalah fokus penelitian/batasan masalah,
dan
instrumen pengumpulan data. Sedangkan tahap ketiga mencakup
temuan penelitian dan teknik analisis data yang digunakan.
Secara teknis proses layanan bimbingan skripsi ditandai
pengisian kartu konsultasi pada setiap pertemuan mencakup
waktu dan materi bimbingan yang menandakan mahasiswa telah
memperbaiki skripsi sesuai dengan anjuran pembimbing. Sebagian
besar dosen para prakteknya ditemukan kurang memperhatikan
pengisian kartu konsultasi dalam proses bimbingan, mereka hanya
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memberikan rapelan paraf di akhir bimbingan atau mendekati
ujian skripsi. Sehingga praktis proses bimbingan kurang teratur
dan sering tumpang tindih serta kurang adanya konsistensi
metodologis. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa kesulitan
memahami alur berfikir pembimbing sebab pada satu kesempatan
dosen memberikan masukan, dan pada kesempatan lain
menganulirnya. Hal ini karena kurang diberdayakannya kartu
konsultasi sebagai fungsi kontrol dalam proses bimbingan.
Pelaksanaan bimbingan skripsi lebih lanjut dapat dijelaskan
sebagai berikut; pertama terdapat kecenderungan bahwa
pembimbing utama tidak memberikan bimbingan secara
mendalam, namun menyerahkan sepenuhnya bimbingan kepada
pembantu pembimbing/pembimbing kedua. Kecenderungan ini
umumnya terjadi pada dosen-dosen yang senior, para profesor, dan
mereka yang sibuk mengajar di tempat lain atau jabatan di
kampus. Bahkan sudah hampir menjadi umum difahami bahwa
pembimbing utama tidak memberikan kontribusi banyak dalam
proses bimbingan skripsi mahasiswa. Mereka umumnya hanya
memberikan persetujuan (Acc) kepada mahasiswa jika diperlukan
baik untuk seminar, izin penelitian, maupun untuk munaqasyah.
Hal ini diperparah lagi dengan tradisi bahwa seminar proposal dan
ujian munaqasyah jarang –untuk mengatakan tidak pernah dihadiri
oleh pembimbing utama. Ringkasnya, semua proses bimbingan
baik isi maupun metodologi praktis dilakukan oleh pembimbing
kedua. Berbeda dengan itu, tradisi yang berkembang di Lembaga
pertama cukup berbeda. Layanan bimbingan skripsi malah lebih
dominan peran pembimbing utama, sedangkan pembimbing
kedua-sesuai dengan namanya hanya sebagai pembantu
pembimbing utama. Di sini berlaku tradisi bahwa dosen senior
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dengan jabatan fungsional yang lebih tinggi memiliki otoritas
keilmuan yang lebih besar daripada dosen junior. Sehingga sering
terjadi bahwa jika pembimbing utama sudah menyetujui maka
pembantu pembimbing secara otomatis ikut menyetujui.
Terkait dengan gaya pemberian bimbingan, dosen dapat
dikategorikan dalam tiga kelompok; pertama terdapat dosen yang
memberikan bimbingan dengan secara ketat sesuai dengan aturan
penulisan yang sudah dibuat. Kelompok ini biasanya terdiri dari
para dosen pembimbing yang juga adalah seorang pejabat
fakultas/jurusan yang cenderung berfikir struktural – birokratis dan
memegang teguh aturan yang ada. Kedua, terdapat kelompok
dosen yang memberikan bimbingan secara fleksibel dengan
memadukan antara aturan /standar yang telah dibuat dengan
literatur lain yang relevan tanpa melakukan perubahan yang drastis
terhadap pedoman yang ada. Pembimbing dengan kategori
demikian pada umumnya berasal dari mereka yang selain memiliki
pengalaman membimbing juga memiliki pengalaman pendidikan
yang memadai. Sehingga mereka cenderung tidak kaku dalam
menerapkan standar yang ada. Ketiga, terdapat kelompok dosen
pembimbing yang dalam hal metodologi memiliki mazhab
tersendiri, mereka umumnya sangat berpegang teguh pada
pengetahuan metodologis yang mereka miliki sehingga merekapun
cenderung „memaksakan‟ pemahaman tersebut kepada mahasiswa
untuk diikuti. Kelompok pembimbing demikian pada umumnya
berasal dari para dosen senior dengan jabatan profesor dan
mereka yang baru menyelesaikan studi (doktoral) atau dosen
junior (baru) yang berlatar belakang pendidikan luar negeri.
Kelompok pertama cenderung mempertahankan pemahaman
metodologi „lama‟ yang mereka miliki, sedangkan
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kelompok

kedua cenderung ingin melakukan pembaharuan terhadap
metodologi yang ada.
Layanan bimbingan skripsi oleh dosen pembimbing lebih
dominan dilakukan secara fleksibel yaitu dengan memadukan
antara standar penulisan yang ada dengan kemungkinan perbaikan
terhadap sejumlah kekurangan dalam buku pedoman. Para dosen
di umumnya memberikan bimbingan secara arif tanpa
memaksakan pemahaman yang mereka miliki. Kelompok dosen
demikian sebagian besar berasal dari mereka yang pada awalnya
idealis, namun kemudian harus menyesuaikan diri dengan
kemampuan mahasiswa.
Meskipun demikian, dosen dengan tipe bimbingan yang
„kaku‟ meskipun jumlahnya tidak terlalu dominan namun cukup
mewarnai proses bimbingan skripsi mahasiswa. Dosen kelompok
ini pada dasarnya memiliki dasar pengetahuan yang mapan,
namun terkadang berbenturan dengan standar penulisan yang
sudah dibukukan atau berbeda pemahaman dengan sesama dosen
lain dan pemahaman umum lainnya. Sebagian dosen,
membimbing skripsi tidak sesuai dengan bidang keahliannya, hal
ini terjadi karena terdapatnya program studi tertentu yang rasio
jumlah mahasiswanya jauh lebih banyak dari jumlah dosen ahlinya
atau sebaliknya terdapat jurusan/prodi yang rasio jumlah dosennya
terlalu rapat, sehingga prinsip kesesuaian dosen pembimbing
skripsi dengan bimbingan belum dapat diwujudkan. Disamping itu
pertimbangan lainnya adalah - dan ini yang paling dominanadanya kecenderungan pemerataan bagi dosen untuk mendapatkan
bimbingan skripsi karena hal ini terkait dengan aspek
kesejahteraan. Implikasinya kemudian adalah layanan bimbingan
yang diberikan oleh dosen belum dapat memenuhi kebutuhan
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mahasiswa

secara

maksimal.

Tambahan

lagi,

adanya

kecenderungan masing-masing dosen terbelah dalam dua mazbah
besar, pada jurusan-jurusan yang bernuansa sosial umumnya
menganut mazhab kualitatif sedangkan pada jurusan-jurusan/prodi
eksakta cenderung bermazhab kuantitatif.
Persoalannya
kemudian adalah terdapatnya dosen yang kurang memahami
penelitian kuantitatif namun ditunjuk untuk membimbing skripsi
kuantitatif atau sebaliknya sehingga layanan bimbingan skripsi
yang diberikan outputnya kurang memuaskan.
Menghadapi kondisi ini sebagian dosen mengaku terpaksa
harus mengimbangi pengetahuan mereka dengan dua jenis
penelitian tersebut dengan menelaah sejumlah buku terkait,
sebagian lagi mengaku menolak jika diberikan bimbingan yang
menurutnya kurang tepat bagi mereka. Sedangkan sebagian yang
lain menuruti saja apa yang ditulis mahasiswa tanpa memberikan
bimbingan yang sifatnya metodologis.
Deskripsi layanan mutu bimbingan skripsi mahasiswa di atas
menunjukkan bahwa masih terdapatnya kesenjangan antara
kebutuhan mahasiswa akan bimbingan skripsi dengan layanan
yang diterima. Kondisi ini disebabkan utamanya oleh keengganan
mayoritas dosen untuk meluangkan waktu guna memberikan
layanan bimbingan skripsi secara kontinyu, mendalam dan sesuai
dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Fakultas.
Serta
pemahaman dosen secara yang belum komprehensif baik terhadap
aspek isi maupun metodologi penulisan.
Menghadapi kondisi ini, pihak manajemen telah menyusun
satu pedoman bimbingan skripsi dan menggalakkan kegiatan
pelatihan metodologi penelitian guna memberikan bekal yang
lebih utuh kepada dosen. Meskipun, hasilnya belum maksimal,
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namun kegiatan tersebut diakui memberikan kontribusi berarti
khususnya bagi tenaga dosen baru sebelum diberikan kepercayaan
untuk membimbing skripsi mahasiswa.
Layanan Perpustakaan.
Layanan perpustakaan merupakan layanan akademik yang
memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kemampuan
akademik mahasiswa. Layanan perpustakaan pada kedua Lembaga
mencakup layanan perpustakaan baik dalam bentuk buku, jurnal,
majalah, maupun informasi lain yang diperoleh melalui teknologi
(internet). Layanan perpustakaan pada kedua Lembaga
menunjukkan adanya upaya inovatif yang terus dilakukan untuk
meningkatkan mutu layanan, diantaranya dengan pembenahan
sistem layanan berbasis teknologi serta pemenuhan buku-buku
terkait dengan jurusan/program studi yang sedang dikembangkan.
Buku-buku yang ada di perpustakaan pada
terus mengalami
penambahan baik dari sisi judul maupun jumlah eksemplar.
Fasilitas pendukung seperti mesin foto kopi, katalog elektronik,
dan internet juga telah terpasang untuk menjamin kenyamanan
pengguna.
Mutu layanan perpustakaan pada
kedua Lembaga
selanjutnya dapat dikemukakan sebagai berikut;
 Dari sisi waktu, jam layanan perpustakaan pada
masih
dibawah 40 jam perminggu. Kurangnya jam layanan ini bukan
hanya disebabkan oleh jam kerja kantor yang kurang, namun
juga disebabkan oleh tingkat kedisiplinan pegawai
perpustakaan untuk bekerja sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan. Terbatasnya jam layanan
menyebabkan
mahasiswa harus menyisakan waktu berpacu dengan waktu
143

sebab jam buka perpustakaan bersamaan dengan jam kuliah
dan ada kecenderungan bahwa layanan perpustakaan pada
hari-hari tertentu seperti hari Jumat dan Sabtu sering kurang
optimal
sebab
sebagian
karyawan/pustakawan
memanfaatkannya untuk kegiatan olah raga.


Dari sisi koleksi relevan, jumlah koleksi yang ada meskipun
cenderung meningkat namun ditemukan bahwa peningkatan
jumlah koleksi buku belum diimbangi dengan pemerataan
terhadap sejumlah program studi yang dikembangkan. Koleksi
buku yang
berhubungan dengan program studi yang
dikembangkan seperti tadris biologi, fisika, matematika,
bahasa Inggris, ekonomi Islam, dll masih sangat terbatas.
Koleksi yang ada masih merupakan buku-buku bacaan yang
bersifat umum, dan kurang relevan dengan matakuliah yang
ditawarkan. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa pada
program studi tertentu mengaku kesulitan untuk
menyelesaikan tugas-tugas kuliah yang diberikan sebab bukubuku sumber yang diwajibkan tidak ditemukan di
perpustakaan. Menurut penuturan sejumlah dosen program
studi bahwa mereka sebenarnya sudah mengajukan
permintaan buku-buku yang relevan dengan mata kuliah
hanya saja kendala terbatasnya dana dan pemesanan buku oleh
orang yang bukan ahlinya menjadi alasan yang paling sering



muncul.
Dari sisi mutu
informasi, ditemukan bahwa layanan
perpustakaan masih terbatas dalam pemenuhan koleksi jurnaljurnal ilmiah baik ilmiah nasional
(khususnya yang
terakreditasi) dan jurnal-jurnal ilmiah internasional bereputasi.
Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa koleksi jurnal
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ilmiah yang ada umumnya berasal dari Perguruan Tinggi atau
lembaga lain yang memberikan secara gratis namun informasi
ilmiah yang diberikan cenderung kurang up to date. Hal ini
diperparah lagi dengan tradisi kurangnya minat mahasiswa
terhadap tulisan-tulisan dan hasil penelitian yang ada pada
jurnal. Kondisi ini menyebabkan mutu informasi ilmiah yang
diterima oleh mahasiswa cenderung „basi‟ dan kurang relevan
sebab jurnal yang disajikan oleh perpustakaan pada umumnya
berisi hasil penelitian yang sudah ketinggalan dan kurang
relevan dengan persoalan kekinian atau hanya merupakan
pengulangan, bukan temuan baru. Persoalan ini diakui oleh
pengurus disebabkan karena perpustakaan masih fokus
menggunakan beaya untuk melengkapi koleksi yang ada,
sementara jurnal dianggap sudah cukup terwakili dengan


jurnal-jurnal yang selama ini ada.
Fasilitas perpustakaan. Perpustakaan sudah dilengkapi dengan
meja, kursi, dan rak yang memadai serta ruangan ditata
dengan cukup rapi serta dilengkapi dengan sistem otomatisasi
untuk memudahkan pencarian literatur. Persoalan yang
dihadapi adalah terkait belum terpenuhinya keinginan untuk
menghadirkan perpustakaan maya (digital library) melalui
akses internet yang tersedia bebas di perpustakaan. Padahal ini
merupakan kebutuhan primer mahasiswa dalam mengakses



informasi, khususnya yang terkait dengan penyelesaian tugastugas kuliah mereka.
Perpustakaan fakultas. Pemenuhan layanan perpustakaan juga
hadir pada setiap fakultas/jurusan. Koleksi yang terdapat di
dalamnya merupakan buku-buku yang relevan dengan
jurusan/fakultas. Keberadaan perpustakaan fakultas pada
145

cukup

berfungsi

sebab

sudah

dikelola

sebagaimana

perpustakaan universita, meskipun pada sejumlah fakultas
setiap program studi memiliki perpustakaan sendiri namun
baru pada level mengoleksi buku-buku spesifik keilmuan
jurusan/prodi belum dapat memberikan kontribusi apa-apa
bagi mahasiswa, bahkan sebaliknya buku-buku koleksi yang
ada selain merupakan sumbangan dosen prodi, juga adalah
sumbangan mahasiswa sebelum menerima ijazah sarjana.
Keberadaan perpustakaan jurusan/prodi pada akhirnya hanya
menjadi panjangan dan untuk kebutuhan akreditasi.
Layanan perpustakaan dirasakan oleh mahasiswa cukup
membantu mahasiswa untuk mengakses informasi tertentu, hanya
saja buku-buku yang tersedia belum sejalan dengan buku-buku
wajib yang disyaratkan pada silabus, sehingga keberadaan
perpustakaan dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi
peningkatan mutu tugas kuliah mahasiswa. Ditemukan juga
bahwa informasi yang termasuk paling banyak diminati oleh
mahasiswa adalah laporan hasil penelitian/skripsi/tesis. Layanan
ini digunakan oleh mahasiswa untuk melihat untuk kebutuhan
penyelesaian penulisan skripsi, baik dengan membaca,
memfotokopi, sampai ditemukan ada yang melakukan mutilasi
terhadap sejumlah halaman skripsi.
Fenomena mulai menurunnya minat mahasiswa terhadap
layanan perpustakaan juga sudah mulai menurun, hal ini diakui
diantaranya disebabkan semakin mudahnya akses informasi yang
ada di internet, sehingga mahasiswa lebih memilih „jalan pintas‟
mencari rujukan di dunia maya daripada harus mencari sumber
dari perpustakaan yang membutuhkan waktu yang relatif lebih
lama.
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Layanan Praktikum
Layanan praktikum merupakan salah satu layanan primer bagi
mahasiswa. Efektivitas kegiatan praktikum akan memberikan
dampak terhadap peningkatan mutu akademik mahasiswa.
Layanan praktikum diwujudkan dalam tiga bentuk;
1.

layanan praktikum mata pelajaran, yaitu praktikum yang
disajikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari matakuliah.
Praktikum jenis ini tidak diberikan untuk semua matakuliah,
namun hanya matakuliah tertentu yangg lebih efektif jika
diberikan di laboratorium, mencakup matakuliah-matakuliah
seperti; Listening Comprehension, Kimia Dasar, Fisika Dasar,
dll. Model praktikum seperti ini lebih dominan dipraktekkan
pada Lembaga Pertama dimana kegiatan praktikum include
dalam matakuliah, tidak berdiri sendiri.

2.

layanan praktikum di luar jadwal perkuliahan, yaitu
praktikum yang sengaja diprogramkan oleh jurusan/prodi
untuk menunjang peningkatan kemampuan mahasiswa pada
program studi yang dipilihnya. Praktikum jenis ini di
Lembaga Kedua- karena keterbatasan fasilitas-, umumnya
dilakukan diantaranya dengan membangun kerjasama dengan
Badan atau Lembaga yang sudah mapan dibidangnya, seperti
P4TK di Bandung dan Jogjakarta. Kegiatan praktikum ini
biasanya dilakukan serangkai dengan kegiatan studi banding
ke luar daerah. Hasil studi di lapangan menunjukkan bahwa
layanan praktikum jenis ini dengan model kerjasama dengan
lembaga lain diakui oleh dosen disatu sisi memberikan
mahasiswa pengetahuan yang lebih baru (fresh) mengenai
subjek tertentu, hanya saja sebagian besar dosen pembimbing
dan mahasiswa praktikum secara jujur mengakui bahwa
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praktikum dengan model kerjasama tersebut kurang efektif
dan efisien, orientasi „jalan-jalan‟ dirasakan lebih menonjol
dibanding dengan praktikum itu sendiri. Berbeda dari
Lembaga Kedua,
kegiatan praktikum padas Lembaga
Pertama tidak mengenal praktikum yang terpisah dari
3.

matakuliah.
Layanan praktikum lapangan. Layanan jenis ini merupakan
layanan yang diberikan kepada mahasiswa pada semester
akhir baik dalam bentuk microteaching maupun Praktek
Pengalaman Lapangan (PPL) atau Praktek Kerja Lapangan
(PKL)/magang. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa,
layanan praktikum jenis ini pada diwujudkan dalam bentuk
pemberian kuliah pembekalan sebelum mahasiswa terjun ke
lapangan. Materi pembekalan mencakup prinsip-prinsip
umum yang harus dicermati oleh mahasiswa menyangkut
subjek yang menjadi konsentrasinya. Jurusan Keguruan dan
Ilmu Pendidikan /Tarbiyah misalnya diberikan pembekalan
terkait dengan prinsip-prinsip dasar pengajaran. Layanan
berikutnya yang diberikan adalah layanan bimbingan selama
dilokasi praktek. Dosen pembimbing memberikan layanan
bimbingan dan supervisi kepada mahasiswa terkait dengan
persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan.
Praktikum lapangan pada Lembaga Kedua
masih
dihadapkan pada persoalan belum efektifnya peran dosen
pembimbing/supervisor. Mayoritas dosen ditemukan hanya
berperan sebagai akomodator dan mediator mahasiswa
dengan lokasi praktikum. Hanya sebagian dosen yang peduli
dan selalu mengikuti perkembangan kinerja mahasiswa
selama praktek. Persoalan krusial lain yang dihadapi adalah
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pertama terbatasnya fasilitas laboratorium, sehingga kegiatan
praktikum kurang berjalan efektif, kedua sebagian besar
Dosen Luar Biasa (DLB), untuk jurusan eksak (fisika,
biologi, bahasa Inggris) jarang memanfaatkan laboratorium
yang ada dengan dalih rendahnya kompensasi yang diterima,
dan keterbatasan waktu dan fasilitas.
Evaluasi/Pengendalian Layanan Akademik
Guna memastikan jalannya program dan kegiatan pengembangan
sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Rencana Strategis
maka diperlukan adanya suatu sistem monitoring dan evaluasi atau
secara teknis dikenal dengan Pengendalian Strategis. Sistem ini
ditujukan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian
antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai
secara nyata berdasarkan kebijakan, program, dan kegiatan setiap
unit pelaksana. Disamping fungsi monitoring dan evaluasi,
Pengendalian Strategik juga memiliki fungsi kaji ulang dan revisi.
Dua fungsi terakhir merupakan upaya yang dilakukan manakala di
tengah perjalanan terjadi penyimpangan dalam implementasi
maupun perubahan – perubahan lingkungan yang sebelumnya
tidak diprediksi yang dapat mempengaruhi jalannya perencanaan
dan pengembangan strategi.
Pengendalian strategik yang dilaksanakan adanya Tim
Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A) dan Tim Koordinasi
Semesteran (TKS) pada setiap jurusan/program studi. Kedua Tim
tersebut bertugas membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pembelajaran pada tingkat jurusan/program studi. TK2A terdiri
atas sekretaris jurusan sebagai ketua, satu orang staf pengajar
sebagai sekretaris dan dua orang staf pengajar sebagai anggota.
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TKS terdiri atas satu orang staf pengajar sebagai ketua, satu orang
staf pengajar sebagai sekretaris, dan satu orang mahasiswa dari
setiap angkatan sebagai anggota.
Berdasarkan dokumentasi di lapangan ditemukan TK2A
bertugas; (1) memonitor dan mengevaluasi kesesuaian proses
pembelajaran dengan kompetensi yang telah ditetapkan, (2)
menindaklanjuti hasil evaluasi TKS, (3) membuat laporan
pelaksanaan penjaminan mutu kepada TPMA, (4) membantu
Ketua Jurusan / Program Studi dalam evaluasi diri
Jurusan/Program Studi. Sedangkan TKS bertugas; (1) memantau
dan membahas pelaksanaan proses belajar mengajar yang sedang
berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir
semester, (2) menginventarisasi hasil pembelajaran program studi,
serta menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan untuk
peningkatan kualitas berkelanjutan, (3) memantau kepatuhan
dosen terhadap peraturan akademik yang telah ditetapkan dan
disepakati, (4) mengolah dan merekam hasilnya sebagai bukti
untuk tindakan perbaikan atau untuk memungkinkan pelacakan
kembali data yang diperlukan, (5) membuat laporan pelaksanaan
proses belajar mengajar kepada jurusan dan TK2A, (6) membantu
pembuatan laporan pelaksanaan penjaminan mutu jurusan dan
evaluasi diri.
Secara prosedur pengendalian strategik layanan pembelajaran
yang dilakukan di UNJA pada aspek Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Akademik, mencakup langkah-langkah sebagai berikut:
(1) pada awal semester TK2A mengadakan rapat koordinasi
dengan TKS untuk membahas teknik pelaksanaan monitoring dan
evaluasi proses pembelajaran dan melaporkan hasilnya secara
tertulis kepada Ketua Jurusan, (2) TK2A memantau kegiatan
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monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh TKS, (3) TK2A
menerima laporan hasil pemantauan proses pembelajaran dari
TKS serta menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan, (4) pada
akhir semester TK2A menyelenggarakan rapat koordinasi untuk
mengevaluasi laporan hasil pemantauan TKS dan merumuskan
rencana perbaikan, (5) TK2A menyerahkan hasil evaluasi proses
pembelajaran kepada masing-masing pengampu matakuliah, (6)
TK2A merumuskan tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran dan
melaporkannya kepada Jurusan, (7) TK2A melaporkan hasil
evaluasi proses pembelajaran, tindak lanjut yang telah dilakukan
serta rencana perbaikannya kepada TPMA, (8) TK2A membantu
Ketua Jurusan/Program Studi dalam pembuatan laporan Evaluasi
Diri Jurusan/Program Studi.
Prosedur Monitoring dan Evaluasi Semesteran pada praktek
lain mengikuti langkah-langkah sebagai berikut; (1) pada awal
semester, TKS menyelenggarakan rapat koordinasi untuk
persiapan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran semester
berjalan dengan mengakomodasi masukan dari Jurusan,(2) selama
proses pembelajaran berlangsung, TKS memantau kepatuhan
dosen terhadap peraturan akademik dan pencapaian standar
akademi yang telah ditetapkan atau disepakati serta mencatat
temuan-temuan yang diperoleh dalam semester berjalan, (3) pada
minggu terakhir pembelajaran, TKS melakukan evaluasi dengan
meminta para mahasiswa untuk mengisi lembar evaluasi proses
pembelajaran setiap matakuliah yang diikuti, (4) pada akhir
semester, TKS mengolah data dan merekam hasilnya sebagai bukti
untuk tindakan perbaikan dan untuk memungkinkan pelacakan
kembali data yang diperlukan, (5) TKS menyelenggarakan rapat
koordinasi untuk menginventarisasi hasil pembelajaran program
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studi, menganalisis data hasil evaluasi serta merekomendasikan
saran perbaikan yang diperlukan, (6) TKS melaporkan hasil
evaluasi proses pembelajaran kepada TK2A, Ketuan Jurusan dan
TPMA, (7) TKS membantu TK2A dan Ketua Jurusan dalam
pembuatan laporan pelaksanaan penjaminan mutu jurusan dan
evaluasi diri.
Monitoring dan evaluasi pembelajaran secara nyata
diantaranya dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap
kedisiplinan dosen dalam mengajar diantaranya melalui
pengamatan terhadap rekaman perkuliahan, khususnya terkait
dengan kehadiran dosen. Bentuk evaluasi lain adalah dengan
memberikan lembar evaluasi kepada mahasiswa pada akhir
semester yang di dalamnya berisi tanggapan terhadap kompetensi
dosen yang memberikan matakuliah, output nya adalah
dikeluarkannya rapor dosen yang disampaikan kepada dosen yang
bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada Jurusan
untuk ditindaklanjuti.
Monitoring dan evaluasi pembelajaran meskipun tanpa
prosedur terdokumentasi, dilakukan di bawah koordinasi Wakil
Dekan (WD) I dan Jurusan/Program Studi. Aktivitas yang
dilakukan mencakup pemantauan terhadap rekaman perkuliahan
setiap bulan dan akhir semester, baik terkait dengan kehadiran
dosen maupun materi yang diajarkan. Pelanggaran yang
ditemukan di lapangan ditindaklanjuti langsung oleh WD 1 dan
Jurusan/Program Studi baik dengan melakukan penggantian
terhadap dosen yang tidak aktif, maupun dengan memberikan
teguran tidak tertulis kepada dosen yang ditemukan kurang aktif
dalam mengajar. Sedangkan aspek validitas materi, kesesuaian
dengan silabus, dan tanggapan mahasiswa terhadap proses
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pembelajaran

belum menjadi wilayah yang disentuh dalam

evaluasi.
Faktor –faktor dan Nilai-nilai Dominan yang Mewarnai
Manajemen Mutu Layanan Akademik
Terdapat sejumlah faktor krusial yang menjadi daya dukung oleh
dalam pelaksanaan manajemen mutu layanan akademik yang
meliputi aspek-aspek sebagai berikut.
Landasan Filosofis Perencanaan.
Perguruan tinggi memiliki pijakan filosofis dalam perencanaan.
Lembaga Pertama mendasarkan perencanaan strategisnya pada
filosofi yang diderivasi dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila yang
diturunkan dalam UUD 45, selanjutnya menjelma dalam
RENSTRA KEPMENDIKNAS dan Kerangka Pengembangan
Pendidikan Tinggi Jangka Panjang. Sementara lembaga kedua
mengilhami perencanaannya pada tiga aspek, yaitu hakikat
manusia, pembangunan nasional, dan hakikat pendidikan nasional.
Pijakan filosofi ini menjadi kerangka acuan bagi dalam
merumuskan kebijakan dan program kerja, khususnya yang terkait
dengan mutu layanan akademik. Selanjutnya, berdasarkan pijakan
filosofis tersebut ditetapkan sejumlah tata nilai sebagai acuan bagi
sikap perilaku sivitas akademika dalam kehidupan sehari-hari.
Tata nilai yang dianut oleh lembaga dan harus dijunjung tinggi
oleh segenap civitas akademika adalah sebagai berikut.
1) Profesional, yaitu menghargai individu-individu yang
memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kemauan, serta
memahami bagaimana mengimplementasikan pengetahuan
dan kemampuan tersebut.
2) Objektif, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas
dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun
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tulisan, jujur dan apa adanya sesuai dengan kaidah ilmiah
secara bebas dan bertanggung jawab.
3) Transparan, yaitu menerapkan mekanisme pengelolaan dan
pelayanan, terutama yang berhubungan langsung dengan
mahasiswa, dosen dan karyawan serta masyarakat umum.
4) Akuntabel, yaitu senantiasa memotivasi sivitas akademika
untuk bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar dan
menghasilkan output yang dapat dipertanggungjawabkan.
5) Adil dan merata, yaitu memberikan kesempatan yang sama
kepada masyarakat luas, terlepas dari jenis kelamin, etnis,
kondisi ekonomi, maupun kondisi fisik, untuk mendapatkan
pendidikan. Subsidi silang diterapkan untuk membantu
mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu namun
potensial secara akademik, sebagai bagian dari tanggung
jawab sosial.
6) Disiplin, yaitu senantiasa memotivasi sivitas akademika untuk
taat kepada tata tertib, prosedur kerja dan peraturan
perundangan yang ada, serta mampu mengajar orang lain
untuk bersikap yang sama.
7) Amanah dan handal, yaitu setiap sivitas akademika harus
memiliki integritas diri, mampu bersikap jujur, dan mampu
mengemban kepercayaan yang diberikan serta memberikan
bukti hasil kerja yang baik dalam upaya pencapaian Visi dan
implementasi Misi universitas.
8) Budaya mutu, dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi,
khususnya pendidikan dan pengajaran sebagai core business
nya, mengacu pada upaya-upaya peningkatan mutu secara
berkelanjutan (continuous quality improvement) dan
menerapkan sistem penjaminan mutu akademik di setiap lini.
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Sementara itu Lembaga Kedua mewujudkannya dalam
bentuk motto, yang meliputi; 1) Green, 2) Clean, 3) Smart, 4)
Perfect, 5) dan Islami. Filosofi dan nilai-nilai tersebut menjadi
dasar bagi dalam pengambilan kebijakan dan sejatinya menjadi
pijakan dalam segenap tindakan terkait dengan manajemen mutu
layanan akademik.
Perubahan Paradigma
Faktor paradigma merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya
dalam manajemen lembaga. Karena itu pimpinan secara khusus
menetapkan paradigma baru yang mengacu pada tiga aspek
kebijakan, yaitu; kemandirian (autonomy), akuntabilitas
(accuntability),
dan jaminan kualitas (quality assurance).
Pertama, greater autonomy, yaitu perguruan tinggi diharapkan
memiliki kemandirian yang lebih besar, bukan hanya dalam
pengeloaan manajerial, tetapi juga dalam hal penentuan dan
pengembangan kurikulum dalam rangka penyesuaian perguruan
tinggi dengan dunia kerja dan kebutuhan pasar. Kedua, greater
accountability,
yaitu perguruan tinggi diharapkan mampu
meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, serta memberikan hasil yang maksimal bagi
pembangunan bangsa. Ketiga, greater quality assurance, yaitu
perguruan tinggi diarahkan pada peningkatan relevansi yang lebih
tegas antara output yang dihasilkan dengan kebutuhan masyarakat.
Semangat Survive
Semangat survive adalah kecenderungan lembaga untuk
meningkatkan mutu layanan dan untuk bertahan dari persaingan
perguruan tinggi yang semakin kompetitif. Semangat ini menjadi
faktor pemicu driving force untuk terus melakukan inovasi dalam
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wujud perbaikan sistem manajemen mutu lembaga menuju sistem
yang lebih modern. Semangat survive ini pada ditandai dengan
karakteristik di lapangan, meliputi: 1) Kegiatan benchmarking ke
perguruan tinggi lain intens dilakukan untuk mempelajari sistem
manajemen mutu pada perguruan tinggi yang sudah established.
2) Melakukan kerjasama (MOU) dengan sejumlah lembaga dan
perguruan tinggi dalam dan luar negeri, khususnya yang mengarah
pada pelaksanaan kebijakan dan program lembaga. 3) pendirian
pesantren perguruan tinggi (ma‘had al-jami‘ al aly) yang terus
menunjukkan kemajuan. 4)Perencanaan strategis ditujukan untuk
mencapai tujuan jangka panjang 2005-2025 sebagai perguruan
tinggi internasional. 5) Pembangun infrastruktur yang
diproyeksikan untuk mendukung peningkatan mutu layanan
akademik. 6) Peningkatan sumberdaya manusia melalui program
beasiswa S2 dan S3 bagi dosen. 7) Pengadaan are hot spot untuk
memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam penyelesaian
tugas kuliah dan tugas akhir.
Sebagai perguruan tinggi yang dikategorikan sebagai
perguruan tinggi “kelas dua” dalam skala nasional. Semangat
sruvive dan berkompetisi ini mengilhami praktek manajerial dan
implementasi mutu layanan akademik.
Komitmen Pimpinan
Aktivitas manajemen mutu layanan akademik pada didukung oleh
komitmen Pimpinan. Komitmen Pimpinan untuk melakukan
perubahan/inovasi organisasi ditunjukkan dengan sejumlah
kebijakan yang berpihak pada mutu. Pengaruh pimpinan mulai
tampak ketika perumusan perencanaan strategis, perumusan visi
perguruan tinggi, serta dukungan penuh terhadap implementasi
kebijakan dan program kerja yang sudah dirumuskan. Wujud
156

komitmen pimpinan dalam temuan lapangan dicirikan dengan
karakteristik sebagai berikut: 1) Pimpinan memberikan dukungan
penuh terhadap upaya-upaya mengarah pada peningkatan mutu
layanan akademik, pembentukan unit-unit organisasi pendukung
peningkatan mutu, seperti pembentukan Lembaga Penjamin Mutu
Akademik, Tim Monitoring dan Evaluasi, terdapat lembaga
pesantren kampus yang didukung secara penuh oleh Pimpinan dll.
2) dukungan penuh terhadap pengadaan jaringan wifi sebagai
penunjang proses layanan pembelajaran agar lebih berkualitas. 3)
membangun kerjasama dengan sejumlah lembaga untuk guna
mendukung tercapainya kebijakan dan program kerja, 4) dukungan
terhadap dosen untuk melanjutkan pendidikan dengan beasiswa
pendidikan, 5) dukungan terhadap pemenuhan sarana-prasarana
yang mendukung peningkatan mutu layanan.
Standar Pelayanan Minimum
Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan tolok ukur yang
dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada
pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang cepat,
menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti
proses dann prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Standar Pelayanan Minimum dijabarkan dalam 12 belas
BAB, mencakup pendahuluan, standar isi, standar proses
pendidikan dan pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,
standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan, standar
penjaminan mutu pendidikan, standar penelitian dan pengabdian
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pada

masyarakat,

standar

pelayanan

administrasi,

standar

pembiayaan dan penutup.
Standar Pelayanan Mininum atau Badan Layanan Umum
(BLU) diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada
mahasiswa, dosen, termasuk masyarakat. Pola keuangan dengan
sistem BLU kita proyeksikan untuk mendukun kegiatan-kegiatan
akademik dan kegiatan penunjang lainnya.
Namun
demikian, penerapan BLU masih belum difahami secara massive
oleh pengelola. Pemahaman tentang BLU baru beredar, khususnya
pada Bagian Perencanaan dan Keuangan. Hal ini diakui karena
belum meratanya sosialisasi baik terhadap tenaga pengajar
(dosen), maupun terhadap mahasiswa.
Sifat Pragmatik
Sifat pragmatik dalam manajemen cenderung akan mempercepat
penyelesaian masalah, dan karenanya programm cenderung akan
efektif. Implikasi sifat pragmatis dalam praktek manajemen
berorientasi objektif, yakni mengarah pada tujuan program (Uwes,
1999). Sikap pragmatik manajemen mutu layanan pada dapat
dilihat dari sejumlah karakteristik berikut:
1) Langkah-langkah perencanaan mulai dari pembentukan Tim
Renstra, perumusan rencana strategis, sampai sosialisasi
ditempuh guna menghasilkan satu dokumen perencanaan
strategis sebagai pedoman pengembangan lembaga lima
sampai 10 tahun kedepan, serta direvisi guna disesuaikan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
kebutuhan pelanggan.
2) Organisasi-organisasi penjamin dan pelaksana layanan
dibentuk dan dikelola oleh personil yang ditempatkan dengan
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pertimbangan kompetensi dan politis sehingga koordinasi
lebih mudah dan program dapat berjalan secara stabil.
3) Dokumen-dokumen mutu diadakan, mulai dari manual mutu,
kebijakan, prosedur kerja, standar mutu, pedoman-pedoman,
dan lain-lain diadakan guna dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan layanan serta memenuhi syarat penjaminan mutu.
4) Seminar dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan
kompetensi staf akademik (dosen) menjadi tradisi akademik
pada setiap fakultas.
5) Layanan mutu pembelajaran dilengkapi dengan diktat kuliah,
perangkat pembelajaran seperti SAP dan /kontrak kuliah.
Perangkat tersebut menjadi pedoman bersama bagi dosen dan
mahasiswa dalam pembelajaran.
6) Layanan referensi/pustaka dilengkapi dengan buku-buku yang
semakin meningkat secara kuantitatif dengan fasilitas yang
semakin canggih untuk mendukung percepatan penyelesaian
tugas kuliah mahasiswa.
7) Layanan pembelajaran disajikan oleh dosen-dosen yang
memiliki kualifikasi pendidikan yang semakin memadai.
8) Kegiatan praktikum secara kontinyu mulai dari praktikum
matakuliah, praktikum diluar jam matakuliah, dan praktek
pengalaman lapangan.
Manajemen Mutu Layanan Akademik dan Kepuasan
Pelanggan
Mutu layanan akademik yang disajikan oleh berupa layanan
pembelajaran, layanan bimbingan akademik, serta praktek
laboratorium/lapangan berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa
yang ditunjukkan dalam bentuk sikap dan tindakan. Terkait
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dengan respon mahasiswa terhadap mutu layanan akademik yang
disajikan pada dapat dikategorikan sebagai berikut:
a) Terhadap mutu layanan yang memuaskan, sejumlah
mahasiswa cenderung menampilkan sikap positif dalam
bentuk kreativitas, minat, dan motivasi untuk mengikuti
perkuliahan, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dan
semangat untuk meraih hasil belajar yang baik jika layanan
yang diberikan oleh dosen dalam pembelajaran memuaskan
mereka. Kreativitas yang biasa ditunjukkan oleh mahasiswa
terhadap layanan yang diasuh oleh dosen yang memuaskan
adalah dengan membeli buku, melakukan diskusi sendiri jika
dosen belum hadir, serta mempelajari sendiri. Respon positif
lain diantaranya ditunjukkan dengan minat yang tinggi
terhadap layanan matakuliah yang disajikan, mahasiswa
memberikan terlihat antusias mengikuti perkuliahan disertai
intensitas mengajukan pertanyaan yang cukup tinggi, mereka
juga rajin berkomunikasi dengan dosen di luar jam pelajaran.
b) Mutu layanan yang dianggap memuaskan bagi mahasiswa
dalam pembelajaran dan bimbingan adalah pertama jika
materi dan informasi yang disajikan adalah sesuatu yang
sifatnya baru dan up to date, kedua materi disampaikan
dengan metodologi dan media yang sesuai dengan jenis mata
kuliah dan kemampuan mahasiswa, ketiga materi disampaikan
oleh dosen yang memiliki kualifikasi pada bidang yang
diajarkan dan memiliki moral sebagai tenaga pengajar.
c) Terhadap layanan kurang memuaskan mahasiswa cenderung
menampilkan sikap negatif.
Sikap negatif diantaranya
ditunjukkan dengan sering terlambat masuk kuliah, kurang
antusias, tugas kuliah dibuat apa adanya, dan motivasi untuk
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berprestasi rendah. Layanan akademik yang dianggap
mahasiswa kurang memuaskan dalam proses pembelajaran
mencakup (1) aspek kualifikasi penyampai layanan, yaitu jika
dosen yang menyajikan layanan kurang menguasai matakuliah
yang diampuh, kurang mampu berkomunikasi dengan
mahasiswa secara baik, atau kurang cakap dalam memilih
metode dan media (2) aspek content layanan, yaitu jika materi
yang diajarkan kurang relevan atau hanya merupakan
pengulangan dari apa sudah mereka kuasai sebelumnya, (3)
aspek sistematika layanan, yaitu jika materi yang disajikan
kurang sistematis yang ditandai dengan tidak adanya
perangkat pembelajaran yang dimiliki dosen, (4) aspek etika
penyampai layanan, yaitu jika dosen penyampai layanan
pembelajaran kurang disiplin dalam mengajar, tidak
memberikan contoh sikap seorang dosen yang baik, dan
kurang objektif dalam memberikan nilai akhir. Terhadap mutu
layanan yang dianggap mahasiswa kurang memuaskan selain
menunjukkan sikap negatif sebagian mahasiswa ada yang
tetap bersikap positif dengan dalih untuk menghargai dosen
namun sebagian yang lainnya mengaku pernah melakukan
komplain bahkan penolakan terhadap penyampai layanan yang
dianggap kurang memenuhi kualifikasi baik secara lisan
maupun tertulis kepada pembantu dekan bidang akademik.
Namun menurut mereka, komplain yang diajukan tidak pernah
ditindak lanjuti oleh fakultas dengan alasan etis. Fakultas
diketahui hanya memberikan teguran lisan kepada dosen
bersangkutan jika ada kesempatan atau berupaya memberikan
pengertian kepada mahasiswa terhadap kondisi yang ada.
Sedangkan komplain mahasiswa secara besar-besaran dan
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terbuka terhadap rendahnya mutu layanan yang diterima
dalam catatan belum pernah dilakukan, hal ini diakui
mahasiswa selain karena alasan etis juga kuatir berimplikasi
terhadap hasil ujian mereka.
d) Terdapat sebagian mahasiswa yang kurang peduli terhadap
mutu layanan akademik yang mereka terima. Sikap mereka
terhadap layanan tidak dipengaruhi oleh mutu layanan.
Bahkan sebagian malah senang jika pemberi layanan kurang
disiplin dan tidak memberikan banyak tugas kuliah.
Sedangkan dari sisi content layanan, mereka umumnya kurang
memahami kriteria layanan yang bermutu. Bagi mereka yang
penting adalah bagaimana menyelesaikan kuliah dan
memperoleh nilai. Mahasiswa demikian meskipun jumlahnya
kurang dominan, namun menjadi fenomena pada
yang
keberadaannya mulai cenderung menjadi trend sebagian
mahasiswa.
Ikhtisar Manajemen Mutu Layanan Akademik
Aspek perencanaan dalam manajemen mutu layanan akademik
pada Lembaga Pertama
mencakup pembentukan tim,
pengumpulan data, peletakan dasar filosofis, perumusan visi dan
misi, analisis situasi, perumusan kebijakan strategis, perumusan
rencana pengembangan jangka panjang, perumusan strategi
pembiayaan, dan perumusan pengendalian strategis.Pembentukan
tim penyusunan renstra pada lebih merupakan perwakilan dari
fakultas dan jurusan dan pertimbangan keahlian, sedangkan pada
Lembaga Kedua hanya didasarkan kebutuhan pimpinan melalui
bagian Perencanaan. Tugas tim tersebut adalah melakukan analisis
terhadap data di lapangan untuk kemudian merumuskan rencana
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strategis ke depan. Renstra yang ada pada memuat profil
Perguruan Tinggi, landasan kebijakan pengembangan/filosofi,
analisis situasi/SWOT, kebijakan/rencana strategis, rencana
pengembangan, strategi pembiayaan, dan karakteristik kinerja.
Landasan kebijakan pengembangan adalah Renstra
Departemen Pendidikan Nasional dan Kerangka Pengembangan
Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP-IV 2003-2010)
Ditjen Dikti. Sedangkan penetapan visi dan misi Universitas juga
merujuk pada visi dan misi bangsa sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang N0 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu
pada Lembaga Kedua penyusunan Renstra diilhami oleh filosofi
yang berkenaan dengan hakikat manusia, hakikat pembangunan,
dan tujuan Pendidikan Nasional. Penetapan visi, misi, dan tujuan
Perguruan Tinggi lebih merupakan idealisme top management
melalui Tim Renstra.
Kebijakan strategi didasarkan tiga tema pokok pembangunan,
yaitu; pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu,
relevansi, dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas
dan pencitraan publik. Ketiga pilar atau tema pokok ini pula yang
menjadi landasan bagi penentuan kebijakan strategis
pengembangan. Sedangkan Rencana Pengembangan Jangka
Panjang (RPJP) merujuk pada RPJP Departemen Pendidikan
Nasional yaitu 2005-2025. Dalam rentang waktu tersebut, Renstra
pengembangan UNJA dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan RPJ
menengah dengan tema yang berbeda namun dalam pola yang
berkesinambungan. Sementara pada lembaga kedua, dalam
mewujudkan tujuan yang dirumuskan dalam Renstra, strategi
pengembangan

lima

tahun

kedepan

adalah;

optimalisasi
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pemberdayaan, optimalisasi kualitas kerja, debirokratisasi dan
profesionalitas manajerial, transparansi, dan kualitas kontrol.
Perencanaan strategis menggunakan pendekatan analisis
SWOT, meliputi kekuatan (strength), kelemahan (weakness),
peluang (opportunity), dan tantangan (threat). Proses analisis
situasi mencakup aspek program akademik, keuangan,
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, data dan informasi,
dan lingkungan eksternal. Analisis SWOT pada dioperasionalkan
berdasarkan sejumlah key factors, dan memberikan nilai (angka,
simbol) pada masing-masing item.
Perumusan renstra pada pada dasarnya tidak memiliki
perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya tampak pada
landasan filosofi kebijakan, formulasi struktur renstra, cara
sosialisasi renstra pada level middle dan lower management, dan
masa revisi renstra.
Pengorganisasian dalam manajemen mutu layanan akademik
dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan unit-unit organisasi
pendukung
penjaminan
mutu,
meliputi;
lembaga
penjamin/pengendali mutu akademik, unit – unit pelaksana teknis
perpustakaan, laboratorium, komputer, kebahasaan, program
pengalaman lapangan. Kesemua lembaga/unit/badan tersebut
dibentuk dalam rangka mendukung peningkatan mutu layanan
akademik. Secara struktur semua organisasi tersebut di bawah
koordinasi I dan bertanggung jawab langsung secara hirarki
kepada Rektor.
Penempatan personil untuk memimpin masing-masing
unit/bagian tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, dua
pertimbangan yang paling menonjol adalah pertimbangan
profesionalisme dan pertimbangan kedekatan (politis), atau
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gabungan keduanya. Pertimbangan kedekatan diakui didasarkan
pada alasan kemudahan koordinasi dan stabilitas organisasi.
Meskipun secara faktual pertimbangan yang tidak berbasis
kompetensi tersebut ditemukan memiliki dampak negatif terhadap
peningkatan mutu layanan akademik.
Pembentukan unit organisasi pendukung peningkatan mutu
layanan akademik selanjutnya diikuti dengan perumusan
dokumen-dokumen mutu, termasuk; manual mutu, kebijakan mutu
akademik, prosedur kerja, standar mutu, dan dokumen-dokumen
mutu lainnya. Dokumen-dokumen mutu tersebut sudah tersedia
pada masing-masing lembaga penjamin mutu pada level fakultas,
seperti pada fakultas peternakan.
Sejumlah dokumen mutu ditemukan kurang match dengan
kerja aktual, khususnya pada level lower management. Kondisi ini
disebabkan karena dokumen mutu, seperti prosedur kerja dibuat
tanpa melibatkan semua unsur (top down), dan kurang melalui
proses sosialisasi yang efektif. Terdapat kecenderungan juga
dokumen dibuat hanya untuk memenuhi kelengkapan lembaga
sebagai organisasi modern atau untuk tujuan pragmatik lainnya.
Pelaksanaan manajemen mutu layanan akademik dilakukan
oleh pihak manajemen mencakup implementasi mutu layanan
pada aspek pengajaran, bimbingan akademik dan karya tulis,
bimbingan praktikum, layanan perpustakaan.
Evaluasi manajemen mutu layanan akademik pada dilakukan
dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
layanan akademik. Evaluasi dilakukan dengan melakukan
pengecekan terhadap pelaksanaan SOP dalam proses layanan
akademik. Proses evaluasi dilakukan oleh tim MONEV yang
bekerja berdasarkan check list yang sudah disiapkan. Hasil
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MONEV

selanjutnya

dilaporkan

kepada

atasan

dan

disosialisasikan kepada seluruh staf akademik. Termasuk
diantaranya hasil penilaian mahasiswa terhadap kinerja dosen
setiap semester ditembuskan kepada dosen yang bersangkutan.
Namun demikian, hasil MONEV belum ditindaklanjuti
dengan tindakan koreksi (corrective action) dan dasar bagi
kebijakan Perguruan Tinggi ke depan. Hasil evaluasi umumnya
hanya menjadi catatan dan hampir tidak dilakukan upaya
perbaikan dalam bentuk peningkatan kinerja staf akademik dalam
penyajian layanan. Demikian juga keluhan mahasiswa belum
ditanggapi oleh pihak manajemen secara serius.
Mutu Layanan Akademik
Konten kurikulum mencakup matakuliah, materi ajar, dan buku
sumber/referensi. Mata kuliah yang ditawarkan pada
menggunakan format yang berbeda. Lembaga menerapkan format
kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti terdiri
dari atas Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK),
matakuliah Keahlian dan Keterampilan (MKK), matakuliah
Keahlian Berkarya (MKB), matakuliah Perilaku Berkarya (MPK),
dan matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Kurikulum
institusional adalah matakuliah yang didasarkan pada ciri khas
Universitas, seperti matakuliah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, dan
Filsafat Ilmu. Penepatan matakuliah tersebut dilakukan dengan
mekanisme konsorsium yang dihadiri oleh dosen perwakilan
jurusan/program studi.
Lembaga Kedua masih menggunakan format Matakuliah
Dasar Umum (MKDU), Matakuliah Dasar Keterampilan (MKDU)
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atau meliputi matakuliah Institut, matakuliah fakultas, dan
matakuliah jurusan/program studi. Matakuliah komponen institut
mencakup matakuliah basic knowledge, mencakup 40 SKS (25%)
dari total maksimal 160 SKS, matakuliah fakultas merupakan
matakuliah yang menawarkan pengetahuan kefakultasan,
mencakup 40 SKS (25%) dari total 160 SKS, sedangkan
matakuliah jurusan/program studi mencakup 80 SKS (50 %) dari
total 160 SKS. IAIN STS Jambi melalui konsorsium kurikulum
yang dilaksanakan pada tahun 2007 menambahkan sejumlah
matakuliah institut yang dianggap relevan dengan persoalan
kekinian, meliputi matakuliah Teknologi Informasi, Test of
English As a Foreign Language (TOEFL), Test of Arabic As a
Foreign Language (TOAFL), Pendidikan Gender, Pendidikan Anti
Korupsi, Pendidikan Anti Narkoba, Leadership, dan Tahfidz Juz
Amma. Kehadiran matakuliah tersebut menggeser matakuliah Ilmu
Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Alamiah Dasar.
Konten layanan akademik (matakuliah) pada merujuk pada
standar mutu kurikulum Kepmendiknas N0 232/u/2000, yang pada
prinsipnya diturunkan dari empat pilar pendidikan UNESCO yaitu
learning to know, learning to do, learning to be, learning to live
together. Lembaga kedua membagi matakuliah berdasarkan
komponen institut, fakultas dan jurusan, dengan memberikan
penekanan pada aspek pengetahuan dasar umum dan kefakultasan.
Komposisi kurikulum memberikan porsi yang lebih besar
kepada matakuliah jurusan/program studi, sedangkan matakuliah
komponen MPK seperti Agama, Pendidikan Pancasila, dan
Kewarganegaraan ditawarkan diawal semester. Rata-rata fakultas
hanya menawarkan tidak lebih dari sembilan matakuliah diluar
jurusan/program studi.
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Persoalan yang dialami dalam konten layanan (kurikulum)
adalah adanya resistensi dari sejumlah jurusan/program studi
terhadap komposisi matakuliah yang cenderung dipaksakan
penerapannya oleh pihak Institut. Sejumlah jurusan/program studi
menilai sebaran matakuliah terlalu memberikan porsi yang besar
kepada matakuliah Institut dan Fakultas. Sejumlah matakuliah
institut dianggap kurang urgen, sementara matakuliah fakultas
cenderung tumpah tindih
antara satu matakuliah dengan
matakuliah lainnya, termasuk adanya kecenderungan dikotomi
ilmu dalam struktur kurikulum.
Konten layanan akademik yang disajikan berupa materi ajar
yang dirumuskan dalam bentuk silabus atau buku sumber/diktat
kuliah. Konten materi ajar lebih didasarkan pada buku sumber
yang dibuat oleh tim dosen masing-masing matakuliah, dosendosen Pendidikan Agama Islam misalnya membuat buku (ajar)
yang sudah diterbitkan dan menjadi acuan bagi dosen PAI
menyajikan materi pembelajaran. Pemilihan materi ajar lebih
cenderung tidak berpatokan pada silabus yang sudah dirumuskan.
Mayoritas dosen merumuskan materi ajar sesuai dengan
pengalaman dan inisiatif masing-masing dosen untuk melakukan
pengayaan terhadap konten matakuliah. Kondisi ini disebabkan
pertama silabus yang ada sudah dianggap kurang relevan dengan
perkembangan keilmuan, kedua adanya kecenderungan dosen
menyesuaikan materi sesuai dengan pengalaman, pengetahuan,
dan referensi yang dimiliki.
Mutu layanan akademik juga ditandai dengan mutu buku
sumber/referensi. Pada
terdapat tiga tipe dosen dalam
menggunakan referensi. Pertama dosen yang cenderung
menggunakan referensi primer,
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kedua dosen yang cenderung

menggunakan

sumber

sekunder,

dan

ketiga

dosen

yang

memadukan antara sumber primer dan sekunder. Buku sumber
yang digunakan mayoritas cenderung merupakan rujukan primer,
kondisi ini dipengaruhi tingginya penguasaan mayoritas dosen
terhadap matakuliah yang diampu disamping ketersediaan
referensi baik pada perpustakaan Universitas maupun program
studi. Sedangkan pada lembaga kedua mayoritas cenderung
menggabungkan sumber primer dan sekunder. Kondisi ini
disebabkan terbatasnya rujukan asli/primer pada perpustakaan,
tingkat penguasaan dosen terhadap literatur asing, penguasaan
dan pemanfaatan teknologi informasi, dan mempertimbangkan
kemampuan mahasiswa.
Mutu materi buku sumber pada dihadapkan pada persoalan
kesegaran (up to dateness ) dan relevansi, sejumlah materi ajar
belum dihubungkan dengan perkembangan kekinian dengan
menggunakan referensi/buku sumber dari sumber jurnal-jurnal
hasil penelitian terbaru baik nasional maupun internasional yang
mendukung dan memperkuat materi yang disajikan.
Mutu Persiapan pengajaran
Mutu persiapan pengajaran dicirikan dengan
perencanaan
perkuliahan yang dirumuskan dalam bentuk RPKPS dan Lesson
Plan. Perencanaan perkuliahan oleh dosen pada dalam bentuk
Satuan Acuan Perkuliahan lebih banyak dilakukan oleh dosen
yunior, khususnya dosen-dosen yang mengajar pada jurusan
Keguruan dan Ilmu Pendidikan/Tarbiyah. Sementara dosen senior
dan dosen-dosen pada jurusan non keguruan dan
pendidikan/tarbiyah.
cenderung
menyusun
perencanaan
perkuliahan hanya dalam bentuk Kontrak Kuliah atau Timeline
169

Perkuliahan yang hanya memuat daftar materi ajar dan tanggal
penyajiannya, serta referensi yang digunakan.
Perencanaan perkuliahan pada secara umum dihadapkan
pada persoalan konsistensi dosen dalam merumuskan perencanaan
perkuliahan yang seharusnya dirumuskan dalam bentuk RPKPS
dan Lesson Plan. Kondisi disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu
perencanaan perkuliahan belum merupakan tradisi akademik yang
membudaya, rendahnya skil dan pengetahuan dosen, tidak adanya
sangksi bagi dosen yang kurang disiplin dalam membuat rencana
perkuliahan, dan kecenderungan dosen menggunakan diktat
kuliah.
Mutu Proses Pembelajaran
Mutu proses pembelajaran diantaranya dapat diamati dari disiplin
kehadiran dosen di kelas. Sejumlah dosen memiliki karakteristik
yang sama dalam hal kehadiran di kelas. Terdapat kecenderungan
dosen kurang disiplin dalam memenuhi jadwal dan kalender
akademik yang sudah ditetapkan oleh Fakultas. Tindakan
indisipliner tersebut juga tampak misalnya pada kebiasaan
pemadatan kuliah menjelang semesteran dan kecenderungan
kurang dosen tidak memenuhi target maksimal perkuliahan.
Penggunaan metode pembelajaran dalam proses layanan
akademik pada lembaga pertama sedikit berbeda. Mayoritas
dosen, khususnya yunior pada lembaga pertama cenderung
menggunakan metode yang lebih bervariasi, sedangkan dosen
senior lebih cenderung menggunakan secara bergantian metode
konvensional dengan metode diskusi kelompok. Sementara pada
lembaga kedua metode pembelajaran mayoritas menggunakan
metode
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diskusi/seminar

matakuliah

atau

metode

ceramah

(konvensional) oleh sebagian dosen senior dan dosen-dosen yang
mengajar pada fakultas non kependidikan.
Metode pembelajaran yang diterapkan dihadapkan pada
persoalan, pertama kecenderungan dosen menggunakan metode
diskusi kelompok pada hampir semua matakuliah, termasuk
eksakta pendekatan ini dirasakan kurang efektif oleh mahasiswa.
kedua, rendahnya kemampuan dan kemauan dosen untuk memilih
metode pembelajaran yang lebih bervariasi sesuai dengan jenis
matakuliah/materi dan karakteristik mahasiswa.
Penggunaan media pembelajaran dalam proses layanan
akademik pada lembaga kedua
masih diwarnai dengan
penggunaan media yang konvensional, penggunaan media
berbasis teknologi ditemukan belum merata pada semua kelas dan
baru merupakan inisiatif perorangan khususnya dari dosen yunior.
Pengadaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi pada semua
kelas sepertinya belum menjadi prioritas utama. Penguasaan
materi ajar oleh mayoritas dosen tergolong cukup tinggi dibanding
dengan kemampuan mayoritas mahasiswa.
Kondisi ini
dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian dan kualifikasi dosen terhadap
matakuliah yang diampuh semakin match dan merata seiring
dengan SDM staf akademik yang semakin memenuhi kualifikasi.
Penguasaan materi ajar yang tinggi memberikan pengaruhi positif
bagi mutu proses pembelajaran, meskipun pada saat yang
bersamaan penguasaan dosen yang tinggi terhadap materi ajar
melahirkan sikap arogansi keilmuan berpengaruh negatif terhadap
proses pembelajaran.
Sementara itu, penguasaan materi ajar oleh dosen pada
lembaga kedua dihadapkan pada persoalan pertama, belum
terpenuhinya dosen untuk mengampuh sejumlah matakuliah pada
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sejumlah program studi yang terbilang baru, seperti Prodi Biologi,
Prodi Bahasa Inggris, Jurusan Ilmu Perpustakan, Prodi Ilmu
Politik dan Pemerintahan sehingga fakultas „terpaksa‟ harus
memberdayakan dosen Luar Biasa yang kualifikasinya belum
memenuhi. Kedua, kurang seimbangnya jumlah dosen pada fak
keahlian tertentu dengan jumlah tawaran matakuliah keahlian
tersebut pada setiap semester, sehingga sejumlah dosen juga
„terpaksa‟ harus mengasuh matakuliah yang bukan fak
keahliannya.
Dinamika kelas dalam proses pembelajaran ditandai dengan
keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok, khususnya pada
ilmu-ilmu sosial. Metode diskusi yang diterapkan oleh mayoritas
dosen menjadikan mahasiswa lebih aktif bertanya, menjawab, dan
beradu argumentasi. Sementara itu peran dosen terbatas pada
penjelasan masalah yang belum dapat dipecahkan oleh mahasiswa.
Sedangkan untuk ilmu-ilmu eksakta yang menggunakan metode
ceramah (eksplanasi) dosen cenderung lebih aktif daripada
mahasiswa. Dinamika kelas pada lembaga pertama cenderung
lebih banyak didominasi oleh dosen, hal ini dapat difahami bahwa
pada Lembaga Pertama metode yang digunakan lebih banyak
metode yang lebih memberikan peran yang lebih besar kepada
dosen.
Mutu Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi pembelajaran pada dibagi dalam tiga bentuk yaitu
pertama evaluasi terhadap tugas terstruktur, kedua evaluasi
terhadap keaktifan mahasiswa di kelas dan ketiga evaluasi dalam
bentuk ujian lisan dan tertulis. Mutu evaluasi pembelajaran
dengan bentuk pertama dihadapkan dengan rendahnya mutu tugas
kuliah
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mahasiswa,

kondisi

ini

diperparah

dengan

kekurangcermatan dosen dalam menilai tugas kuliah mahasiswa,
sehingga penilaian cenderung subjektif. Demikian juga evaluasi
pembelajaran dengan bentuk kedua dihadapkan pada persoalan
kurang jelasnya karakteristik yang digunakan dosen dalam
penilaian keaktifan mahasiswa sehingga penilaian cenderung bias.
Sementara model evaluasi berbentuk ujian yang paling banyak
digunakan, karakteristiknya cukup jelas. Namun demikian, temuan
menunjukkan bahwa soal-soal yang dibuat oleh sebagian besar
dosen hanya mencakup ranah kognitif saja, kurang memperhatikan
ranah psikomotor dan afektif. Hal ini diperparah dengan
terdapatnya dosen yang memiliki tradisi memberikan soal
sepenuhnya model textbook atau sepenuhnya penalaran.
Mutu validitas soal juga dihadapkan dengan kondisi soal-soal
ujian yang masih rendah tingkat validitasnya. Terdapat sejumlah
soal ujian yang tampak tidak mengevaluasi apa yang sudah
diajarkan, atau sebagian soal terlalu sukar sementara soal lain
terlalu mudah. Terdapat kebiasaan memberikan nilai secara
subjektif di kalangan dosen yang disebabkan kurang disiplinnya
mereka dalam membuat karakteristik penilaian, serta adanya
kecenderungan memberikan nilai hasil katrol untuk meningkatkan
angka indeks prestasi mahasiswa.
Mutu Layanan Bimbingan Akademik
Layanan bimbingan akademik pada kedua lembaga terdiri dari
tiga bentuk, yaitu bimbingan akademik, bimbingan karya
tulis/skripsi, dan bimbingan praktek lapangan. Layanan bimbingan
akademik pada kedua PT baru pada tataran peran administratif,
belum memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan
akademik mahasiswa. Lemahnya peran pembimbing akademik
selain dipengaruhi fasilitas ruangan bimbingan yang kurang
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memadai juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman dosen dan
mahasiswa bahwa hubungan keduanya adalah hubungan
administratif belaka, bukan hubungan konseling.
Bimbingan akademik dalam bentuk bimbingan skripsi
dihadapkan pada persoalan; pertama adanya kecenderungan, pada
lemabaga kedua dimana proses bimbingan lebih banyak
melibatkan pembimbing pembantu daripada pembimbing utama,
berbeda dengan lembaga pertama yang lebih banyak didominasi
oleh pembimbing utama. Kedua, sebagian dosen diberikan
bimbingan skripsi tidak sesuai dengan keahliannya karena
pertimbangan pemerataan. Ketiga adanya kecenderungan proses
bimbingan tidak berjalan secara ketat baik karena dosen yang
sibuk atau mahasiswa yang ingin cepat selesai, sehingga hasil
bimbingan tidak optimal. Sedangkan bimbingan praktikum juga
dihadapkan pada persoalan kurang optimalnya bimbingan karena
belum standar dan materi bimbingan yang disepakati bersama.
Layanan Perpustakaan
Mutu layanan perpustakaan pada cukup memuaskan, khususnya
pada aspek kuantitas maupun fasilitas pendukung lainnya. Kondisi
yang dialami oleh adalah; pertama masih terbatasnya jumlah jam
layanan. Kedua, peningkatan kuantitas koleksi belum dibarengi
dengan pemerataan kebutuhan buku/referensi pada setiap jurusan
/program studi. Ketiga, koleksi jurnal ilmiah ditemukan masih
sangat terbatas dan cenderung kurang up to date. Keempat,
fasilitas berbasis teknologi yang sudah disediakan seperti jaringan
internet dan hot spot area, justru mengurangi jumlah kunjungan
mahasiswa ke perpustakaan. Kelima, keberadaan perpustakaan
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belum

diberdayakan

secara

maksimal

untuk

mendukung

peningkatan mutu tugas-tugas kuliah mahasiswa.
Layanan Praktikum
Layanan praktikum pada Lembaga pertama merupakan layanan
yang termasuk
dalam matakuliah. Praktikum matakuliah
dilakukan di laboratorium –laboratorium masing-masing
jurusan/program studi. Layanan praktikum diasuh oleh dosen
matakuliah bersangkutan bekerjasama dengan pengelola
laboratorium. Laboratorium tidak terbatas pada lab yang tertutup
(ruangan), tetapi juga laboratorium yang terbuka, seperti
peternakan, perkebunan, dan sejenis nya.
Layanan praktikum pada Lembaga kedua diberikan terpisah
dari matakuliah. Kurikulum praktikum ditetapkan oleh program
studi dan dilaksanakan di ruang laboratorium/praktikum yang
tersedia. Praktikum dibimbing oleh dosen yang dianggap
memenuhi kualifikasi. Karena keterbatasan fasilitas, praktikum
khususnya pada program studi berbasis eksakta juga dilakukan
dengan menjalin kerjasama dengan lembaga lain, seperti P4TK.
Layanan praktikum yang juga disajikan pada Lembaga Kedua
adalah layanan praktek pengalaman lapangan (PPL). Layanan
praktikum lapangan diberikan dalam bentuk pembekalan sebelum
terjun ke lapangan dan bimbingan selama berada di lokasi.
Layanan jenis ini ditemukan belum efektif sebab dosen hanya
berperan sebagai mediator dan akomodator daripada sebagai
supervisor.
Faktor-faktor dan Nilai-nilai Dominan Terkait
Terdapat sejumlah faktor dominan yang mewarnai manajemen
mutu layanan akademik pada . Faktor-faktor tersebut merupakan
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pemicu (driving force) yang jika diberdayakan secara optimal akan
memberikan perubahan yang berarti bagi perbaikan mutu layanan
akademik. Faktor-faktor tersebut mencakup; pertama falsafah
yang menjadi landasan perumusan kebijakan, kedua perubahan
paradigma, ketiga semangat survive, komitmen pimpinan, standar
pelayanan minimum, dan sifat pragmatis.
Kepuasan Mahasiswa
Sikap mahasiswa terhadap layanan akademik yang disajikan pada
kedua Perguruan Tinggi meliputi; pertama sejumlah mahasiswa
menampilkan sikap positif dalam wujud kreativitas, minat, dan
motivasi terhadap pembelajaran jika disajikan secara memuaskan.
Layanan dinilai memuaskan jika buku sumber, materi, metode,
dan media sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiswa dan
disampaikan oleh dosen yang memenuhi kualifikasi.
Terhadap layanan yang dinilai kurang memuaskan mahasiswa
menampilkan sikap negatif. Layanan pembelajaran yang dinilai
kurang memuaskan jika materi layanan kurang up to date,
disampaikan dengan metode kurang tepat, serta disajikan oleh
dosen yang kurang memenuhi kualifikasi.
Terhadap mutu layanan pembelajaran yang dinilai kurang
memuaskan, selain menunjukkan sikap negatif, mahasiswa juga
cenderung melakukan komplain baik secara langsung, terbuka,
maupun melalui perwakilan kepada pihak fakultas. Namun
komplain tersebut diakui belum ditindak lanjuti secara optimal
karena pertimbangan etis/pertemanan.
Terdapat kecenderungan sebagian mahasiswa kurang peduli
terhadap mutu layanan. Sikap mereka terhadap perkuliahan tidak
dipengaruhi mutu layanan. Kelompok mahasiswa demikian
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memiliki sikap apatis dan pragmatis terhadap perkuliahan, bagi
mereka yang penting adalah bagaimana bisa lulus
memperoleh nilai meskipun tidak maksimal.

dan
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BAGIAN 6
MANAJEMEN MUTU LAYANAN AKADEMIK
PERSPEKTIF TEORI DAN PRAKTIS

This is the key to time management - to see the value of every momen
(Manachen M.S)
Management is the opportunity to help people become better people.
Practiced that way, it's a magnificent profession
(Clayton, C)

Perencanaan Mutu Layanan Akademik
Perencanaan mutu layanan akademik dilakukan dengan
menempuh langkah-langkah strategis meliputi pembentukan tim,
pengumpulan data (diagnosis), perumusan Renstra (peletakan
dasar filosofis, perumusan visi dan misi, tujuan dan nilai, analisis
situasi, perumusan kebijakan strategis, perumusan rencana
pengembangan jangka panjang, perumusan strategi pembiayaan,
dan perumusan pengendalian strategis), pembahasan, dan
sosialisasi.
Pembentukan tim sebagai langkah awal dalam penyusunan
RENSTRA lebih merupakan perwakilan dari fakultas/jurusan
yang duduk dalam Tim Renstra, serta dianggap cakap dan mampu
untuk mengemban tugas tersebut. Pemilihan anggota Tim Renstra
yang berdasarkan perwakilan fakultas tersebut mengindikasikan
bahwa telah ada upaya dari Pimpinan untuk memberikan rasa adil
kepada semua bagian/fakultas dan pertimbangan bahwa fakultas
memiliki informasi yang lebih kompleks terhadap persoalan di
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lapangan, serta pertimbangan „politis‟ bahwa fakultas harus
terlibat dari awal dalam merumuskan rencana strategis mutu, serta
kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan dengan mutu layanan,
seperti penetapan kebijakan mutu, manual mutu, penetapan
standar mutu, penetapan standard operation procedure (SOP),
serta dokumen mutu lainnya.
Kebijakan pembentukan Tim Renstra juga dapat dimaknai
sebagai pola komunikasi antara Pimpinan Universitas dengan
Fakultas/Jurusan yang menjadi unsur penting dalam perencanaan
mutu. Demikian juga penempatan orang-orang yang ahli dalam
Tim Renstra menunjukkan adanya keinginan dari Pimpinan
Universitas untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang tidak
hanya asal jadi namun lahir dari satu analisis yang tajam dan
cermat dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu.
Namun demikian, ide pembentukan tim yang beranggotakan
sampai tiga puluh orang guna memenuhi semua „kepentingan‟
juga bermakna pemborosan (waste), sebab diakui oleh Tim
Renstra bahwa tidak semua orang yang namanya tercantum dalam
SK memberikan kontribusi dalam perumusan Renstra,
sebagiannya dengan alasan kesibukan tidak mampu aktif dalam
setiap kali pembahasan.
Berbeda dengan Lembaga Pertama yang memberikan mandat
Ketua Tim Renstra pada Ahli, pada Lembaga Kedua Tim Renstra
diberikan tanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan
Informasi, atau Kasubag Perencanaan. Hal ini mengindikasikan
bahwa Pimpinan menggunakan cara berfikir birokratis – struktural
dalam memilih Tim yang bertugas merumuskan perencanaan.
Cara berfikir demikian secara struktural benar, dimana setiap
kegiatan yang berbau perencanaan harus dibawa koordinasi
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Bagian Perencanaan, namun dalam kaitan dengan Tim Renstra,
pihak – pihak terkait dan para ahli seharusnya dilibatkan dalam
dan untuk memimpin Tim.
Berdasarkan pembacaan terhadap Surat Keputusan (SK) Tim
Renstra serta informasi di lapangan terkait dengan tugas dan
tanggungjawab Tim Renstra dapat dimaknai bahwa pekerjaan
perumusan Renstra masih cenderung difahami oleh lembaga hanya
sebagai kegiatan „biasa-biasa‟ saja, tidak ada bedanya dengan
kegiatan lain, seperti seminar, pelatihan, dan sebagainya.
Pekerjaan Tim Renstra cenderung difahami hanya sebatas
mengumpulkan data dan mengolahnya menjadi satu bundel
Renstra, dan proyek pun selesai. Makna lain yang dapat ditangkap
adalah bahwa orang-orang yang bekerja pada untuk merumuskan
Renstra belum bekerja secara teamwork, namun baru pada tataran
kelompok (group). Indikasinya adalah; (1) Anggota menganggap
mereka dikelompokkan untuk tujuan administratif semata. Setiap
orang bekerja sendiri-sendiri; kadang-kadang berseberangan
dengan yang lain. Orang cenderung fokus pada diri mereka sendiri
sebab mereka tidak merasa terlibat dalam perencanaan tujuan
unit/bagian. (2) Anggota lebih diberi tahu apa yang harus
dilakukan daripada menanyakan pendekatan apa yang lebih baik.
Saran-saran tidak didorong tumbuh Anggota mencurigai motif
lembaga sebab mereka tidak memahami peran anggota lain.
Pengajuan pendapat atau ketidaksetujuan dianggap sebagai hal
yang tidak membantu. (3) Anggota sangat berhati-hati terhadap
apa yang mereka katakan Anggota bisa terlibat atau tidak dalam
pengambilan keputusan. Penyesuaian lebih dipentingkan
ketimbang hasil yang positif.
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Pekerjaan perumusan Renstra perguruan tinggi adalah
pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli yang memiliki
kecakapan dan analisis yang tajam, serta mampu melakukan
peramalan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Hal ini
bermakna bahwa pekerjaan tersebut seharunsya diisi oleh orangorang yang ahli serta mendapatkan reward yang „berbeda‟ dari
kegiatan lainnya.
Pengumpulan data pendukung sebagai informasi penting
sebelum merumuskan perencanaan strategis yang ditangani
bagian Perencanaan, termasuk upaya jemput bola data terkini dari
masing-masing Fakultas/Bagian, mengindikasikan belum adanya
satu sistem informasi manajemen yang mampu menyiapkan data
secara cepat, tepat, dan akurat pada. Sehingga setiap kali akan
dilakukan revisi terhadap Renstra, Bagian Perencanaan selalu
disibukkan dengan pengumpulan data ke lapangan. Hal ini juga
menunjukkan bahwa belum ada satu sistem koordinasi antar
bagian yang memungkinkan masing-masing bagian saling
mendukung, khususnya dalam penyiapan data secara cepat, tepat,
dan akurat. Kondisi ini juga bermakna sistem kerja yang ada
masing-masing bagian belum mampu memberikan data yang cepat
manakala dibutuhkan, khususnya data yang sudah diolah secara
statistik sehingga dapat menjadi sebuah informasi penting.
Landasan kebijakan pengembangan Renstra Departemen
Pendidikan Nasional dan Kerangka Pengembangan Pendidikan
Tinggi Jangka Panjang (KPPT JP-IV 2003-2010) Ditjen Dikti.
Sedangkan penetapan visi dan misi universitas juga merujuk pada
visi dan misi bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Dasar 45 dan Undang-Undang N0 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

Sementara pada lembaga kedua
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penyusunan Renstra diilhami oleh filosofi yang berkenaan dengan
hakikat manusia, hakikat pembangunan, dan tujuan Pendidikan
Nasional. Penetapan landasan kebijakan berdasarkan filosofi yang
diturunkan dari filosofi Negara tersebut bermakna pada prinsip
sama-sama memiliki pijakan perencanaan yang kuat yang
dibangun dari nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan
kerakyatan. Hal ini bermakna bahwa nilai-nilai filosofis tersebut
menjadi ruh yang menjiwai perencanaan dan kebijakan strategis
perguruan tinggi dalam menyajikan layanan yang bermutu.
Secara umum, perumusan rencana strategis mencakup
perumusan landasan/filosofi, visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai,
analisis situasi (SWOT), kebijakan strategi, rencana
pengembangan (jangka panjang, menengah), strategi pembiayaan,
monitoring dan evaluasi, dan karakteristik kinerja. Temuan ini
menunjukkan bahwa secara prosedur telah mengikuti langkahlangkah perencanaan strategi yang jamak digunakan di perguruan
tinggi moderen.
Perumusan rencana strategis yang pada prakteknya dilakukan
hanya oleh sejumlah pakar yang aktif tanpa memaksakan
keterlibatan semua komponen Universitas/Institut pada satu sisi
menunjukkan efisiensi sumberdaya dan sumber dana, namun pada
sisi lain hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan perumusan
rencana strategis belum dilihat oleh pihak terkait sebagai sesuatu
yang sangat krusial bagi perguruan tinggi, dan pada saat yang
bersamaan dapat difahami bahwa rumusan perencanaan hanya
merupakan idealisme pimpinan puncak (top management) dan
sekelompok pakar, sementara middle dan lower management
hanya menjadi pelaksana idealisme tersebut. Pembacaan terhadap
renstra yang dihasilkan oleh memberikan kesan bahwa rumusan
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tersebut sangat ideal dan sebagian kurang sejalan dengan kondisi
di lapangan.
Pembahasan rumusan rencana strategis pada level Senat atau
forum Rapat pimpinan menunjukkan bahwa pimpinan
menghendaki agar renstra mendapat dukungan „politik‟ dari semua
unsur pimpinan Universitas/Institut. Dukungan ini penting
diperoleh oleh Pimpinan Puncak (top management) agar rencana
strategis tersebut dapat diaplikasikan tanpa mendapatkan resistensi
dari yang lain. Disamping itu, hal ini juga bermakna sebelum
renstra diissued perlu dilakukan pembenahan agar sejalan dengan
kebutuhan stakeholder.
Fase sosialisasi Renstra yang ditemukan kurang menyentuh
lower management mengindikasikan rendahnya komitmen
manajemen dalam menjadikan karyawan level bawah sebagai
bagian yang harus dilibatkan dalam mewujudkan Renstra. Hal ini
juga bermakna terjadinya gap komunikasi dan koordinasi antara
top management dengan lower management.
Pengorganisasian Layanan Akademik
Pengorganisasian layanan akademik sebagaimana dikemukakan
di awal ditandai dengan pembentukan organisasi/unit-unit kerja
yang ditugaskan untuk melaksanakan, mengevaluasi, dan
memperbaiki pelaksanaan mutu akademik. Selanjutnya diikuti
dengan penempatan personil yang dianggap mampu dan cakap
untuk mengemban tugas tersebut. Unit atau lembaga/badan yang
dibentuk tersebut selanjutnya merumuskan dokumen-dokumen
mutu, seperti; Manual Akademik, Standar Akademik, Kebijakan
Akademik, Manual Mutu, dan Standar Operating Procedure
(SOP) baik pada level Universitas maupun Fakultas.
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Pembentukan unit-unit/lembaga tersebut pada satu sisi
mengindikasikan Universitas/Institut memahami arti penting unitunit/lembaga tersebut dalam ikut memberikan layanan yang
bermutu. Pimpinan menyadari bahwa kerja pelayanan yang
bermutu mengharuskan unit/lembaga/badan yang memang
diproyeksikan untuk itu. Namun pada sisi lain, temuan di lapangan
yang menunjukkan kinerja Unit/Lembaga/Badan belum maksimal
mengindikasikan bahwa unit-unit tersebut masih memiliki
sejumlah kendala dalam memainkan perannya, khususnya terkait
dengan finansial, komitmen, dan kolaborasi dengan bagian lain.
Pembacaan terhadap struktur organisasi menunjukkan secara
hirarki unit/lembaga yang dibentuk untuk kepentingan mutu
layanan bertanggung jawab langsung kepada Rektor melalui 1.
Struktur ini menandakan tidak adanya jalur koordinasi antara satu
unit/lembaga dengan unit/lembaga lain, termasuk dengan Fakultas.
Sehingga wajar jika ditemukan seringnya terjadi miskomunikasi
dan miskoordinasi antara satu bagian dengan bagian lain.
Penempatan personil pada unit/lembaga yang umumnya
mempertimbangkan aspek kapabilitas menunjukkan keseriusan
Pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, prinsip right
man on the right place dan nilai-nilai objektivitas kiranya menjadi
pertimbangan utama Pimpinan dalam menempatkan personil
untuk jabatan-jabatan tertentu. Temuan terhadap adanya
unit/lembaga yang dipimpin oleh personil yang kurang match
dengan disiplin yang digelutinya, menunjukkan bahwa aroma
kepentingan politik dan nepotisme masih belum bisa dihilangkan
dari tradisi manajemen (organisasi) pada kedua Lembaga.
Perumusan dan penetapan dokumen mutu, seperti manual
mutu, kebijakan mutu, standar mutu, standar operating procedure
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(SOP), dan lainnya, mengindikasikan adanya keinginan Lembaga
untuk membuat aturan main yang dapat dipedomani bersama serta
menciptakan sistem yang mendukung peningkatan mutu layanan
juga. Hanya saja, temuan yang lapangan yang mendapati adanya
ketidaksesuaian antara dokumen dan praktik, khususnya terkait
dengan SOP dan standar mutu lulusan, menunjukkan adanya
inkonsistensi baik oleh perumus dokumen yang kurang
memperhatikan kenyataan di lapangan maupun praktek lapangan
yang tidak konsisten terhadap prosedur dalam dokumen.
Pelaksanaan Layanan Akademik
Layanan Pembelajaran
Terdapat inkonsistensi antara silabus yang sudah dirumuskan
dengan SAP dan sajian di lapangan, atau ada kecenderungan
silabus tidak lagi menjadi acuan dalam penyajian matakuliah.
Kondisi menunjukkan bahwa pada sajian/materi kuliah kurang
memiliki pijakan perencanaan yang mapan yang dihasilkan dari
satu konsorsium kurikulum. Hal ini juga menunjukkan bahwa bagi
mayoritas dosen , silabus bukan acuan utama dalam menyajikan
matakuliah. Cara pandang demikian bermakna bahwa mayoritas
dosen memiliki kecenderungan untuk tidak „didikte‟ dalam
menyajikan matakuliah. Makna lain yang dapat ditangkap adalah
silabus yang dihasilkan dari konsorsium/workshop yang digelar
untuk itu kurang mampu menelorkan output yang mampu
memenuhi kebutuhan dosen. Adanya kesenjangan antara
kemampuan dosen dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi semakin memperjelas pemaknaan bahwa faktor mutu
dosen menjadi faktor pertama dan utama dalam menentukan mutu
materi ajar. Ada kecenderungan dosen untuk tidak terikat pada
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silabus, otoritas keilmuan, dan kemampuan untuk selalu
memperbaharui materi dengan kondisi kekinian.
Kurangnya kesadaran mayoritas dosen dalam mempersiapkan
rencana pembelajaran baik per semester maupun per tatap muka
menunjukkan bahwa perencanaan belum menjadi tradisi akademik
yang melembaga pada diri mayoritas dosen. Hal ini bermakna
manajemen sumber daya dosen, mulai dari pengadaan, pembinaan,
pelatihan serta sistem penghargaan belum mampu secara
maksimal menghasilkan tenaga yang profesional.
Selanjutnya, kehadiran di kelas yang ditemukan belum efektif
menunjukkan bahwa kinerja sebagian besar dosen masih
dihadapkan pada masalah eksternal. Kecenderungan untuk lebih
aktif mengajar pada lembaga lain yang „reward‘nya lebih besar,
mengindikasikan motivasi material mewarnai kinerja dosen dalam
memberikan layanan yang bermutu.
Penggunaan metode dan media pembelajaran yang ditemukan
masih belum efektif menunjukkan bahwa sebagian besar dosen
kurang memiliki kreativitas untuk selalu memperbaharui keahlian
sesuai dengan perkembangan metode dan media pembelajaran
yang sudah semakin bervariasi dan canggih. Keadaan ini juga
bermakna bahwa pihak Manajemen belum serius dalam
melakukan pembinaan terhadap dosen, khususnya dalam
penguasaan metode dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi dan kemampuan peserta didik.
Evaluasi proses pembelajaran yang ditemukan masih sarat
dengan nilai-nilai subyektivitas menunjukkan bahwa evaluasi yang
berlangsung pada belum memiliki satu standar baku yang
difahami secara bersama oleh dosen. Kondisi ini bermakna bahwa
pemberian otoritas penuh kepada dosen dalam melakukan evaluasi
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terhadap proses pembelajaran belum diikuti dengan sistem
pengawasan yang ketat, khususnya terhadap praktek-praktek
subyektivitas dan pengontrolan nilai.
Layanan Bimbingan Akademik
Layanan bimbingan akademik merupakan layanan yang tidak
hanya mengandung unsur pengayaan pengetahuan, namun juga
layanan psikis untuk meningkatkan motivasi untuk berprestasi.
Temuan di lapangan terkait dengan bimbingan administratif dan
konseling menunjukkan bahwa layanan ini belum berjalan optimal
disebabkan oleh faktor –faktor baik yang sifatnya aturan yang
kurang diikuti dengan tindakan sangsi, maupun motivasi dan
komitmen dosen pembimbing.
Layanan bimbingan akademik belum dilihat oleh pihak
manajemen sebagai bagian yang krusial dalam meningkatkan
prestasi akademik mahasiswa. Peran pembimbing sebagai pemberi
legalitas kontrak kuliah sudah menjadi tradisi tidak sehat yang
hampir dimaklumi oleh Manajemen, dosen, dan bahkan
mahasiswa sendiri. Mengakarnya pemahaman tersebut
menyebabkan pihak manajemen kesulitan untuk „keluar‟, sehingga
aturan main yang dibuat sulit diimplementasikan. Peneliti juga
menemukan bahwa faktor reward (materi) yang tidak didapatkan
dari hasil membimbing menjadi alasan tersembunyi dibalik kurang
efektipnya peran pembimbing akademik. Kenyataan ini bermakna
bahwa faktor „kesejahteraan‟ menjadi salah satu pemicu bagi
mayoritas dosen untuk bekerja maksimal.
Belum efektipnya layanan bimbingan skripsi berhubungan
erat dengan faktor penguasaan dosen terhadap metodologi
penelitian,

komitmen untuk menjalankan tugas

sebagai
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pembimbing secara maksimal, aspek pemerataan. Penerapan
prinsip pemerataan untuk mendapatkan mahasiswa bimbingan
telah dilakukan oleh pihak Manajemen guna mengeliminasi
kecemburuan finansial di kalangan dosen, hanya saja aspek
pemerataan ini pada saat yang bersamaan berimplikasi terhadap
kesesuaian antara kualifikasi dosen pembimbing dengan
jurusan/program studi mahasiswa yang dibimbingnya. Kondisi ini
bermakna terjadinya benturan antara kepentingan profesionalitas
dan pemerataan. Memadukan dua kepentingan tersebut ternyata
bukan merupakan pekerjaan yang mudah bagi Manajemen.
Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa
pertimbangan pemerataan kurang berbanding lurus dengan
peningkatan mutu bimbingan. Sehingga output bimbingan
(skripsi) ditemukan belum optimal baik dari sisi isi maupun
metodologi.
Layanan Perpustakaan
Studi terhadap layanan perpustakaan menemukan bahwa layanan
jenis ini pada sangat mumpuni dari sisi fisik bangunan dan
kelengkapan fisik lainnya. Demikian juga koleksi buku terus
meningkat baik judul maupun eksamplarnya. Namun, koleksi
buku yang terus meningkat tersebut belum sepenuhnya sejalan
dengan kebutuhan mahasiswa pada setiap jurusan/program studi,
sehingga keberadaannya belum memberikan kontribusi maksimal
bagi peningkatan pengetahuan mahasiswa terhadap sebuah subjek.
Keadaan ini menunjukkan terjadinya miskoordinasi antar bagian
terkait dalam pengadaan buku perpustakaan. Sistem pengadaan
yang dianut lebih cenderung top down daripada bottom up,
sehingga jurusan/program studi terkadang kurang dilibatkan dalam
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proyek pengadaan buku. Jika pun ada daftar buku yang diajukan
oleh prodi terkadang kurang sesuai dengan realisasi di lapangan.
Koleksi buku wajib matakuliah (sumber primer) dan
jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional
yang ada pada masih terbatas. Kondisi ini berimplikasi terhadap
rendahnya nilai kedalaman dan kesegaran informasi yang
disajikan oleh perpustakaan. Temuan ini menunjukkan bahwa
perhatian Perguruan Tinggi terhadap sumber-sumber „klasik‟
(buku primer) dan sumber-sumber modern (jurnal internasional)
belum menjadi proyeksi utama. Kondisi ini bermakna perencanaan
layanan perpustakaan masih terkendala halangan „birokratis‟,
demikian juga orientasi „proyek‟ dalam pengadaan buku
perpustakaan diakui menjadi tantangan dalam pemenuhan koleksi
yang relevan dengan kebutuhan akademik mahasiswa. Ada kesan
bahwa perpustakaan masih difahami oleh Manajemen hanya
sebagai ruang koleksi dan tempat membaca, belum pada upaya
pemeliharaan dan pelestarian sumber-sumber klasik yang hampir
punah.
Layanan Praktikum
Praktikum adalah layanan akademik yang ditujukan untuk
meningkatkan keahlian psikomotor mahasiswa terhadap sebuah
subjek. Layanan praktikum yang dipusatkan di laboratorium
dihadapkan pada persoalan
sumberdaya manusia (dosen),
fasilitas, dan sistem kerja praktikum. Temuan terkait dengan
efektifitas praktikum matakuliah ini mengindikasikan bahwa
layanan praktikum, belum menjadi prioritas utama pihak
Manajemen, interpretasi ini didukung oleh kenyataan di lapangan
dimana fasilitas laboratorium masih sangat terbatas di tengah
peminat ilmu-ilmu yang berorientasi praktek, seperti Prodi Biologi
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dan Bahasa Inggris, semakin meningkat. Pada saat yang
bersamaan tenaga-tenaga dosen yang sebagian direkrut dari Dosen
Luar Biasa kurang mendapat kompensasi yang layak, sehingga
mereka enggan untuk meluangkan waktu untuk kegiatan
praktikum, di sisi lain fasilitas yang ada masih sangat terbatas.
Pemisahan praktikum matakuliah dengan kegiatan praktikum
lapangan
lainnya,
menyisahkan
sejumlah
masalah
mengindikasikan belum difahami praktikum sebagai kegiatan yang
melekat pada matakuliah. Hal ini juga bermakna bahwa koordinasi
dan komunikasi antara Pimpinan dengan dosen-dosen yang
memahami hakikat praktikum kurang terbangun dengan baik.
Demikian juga, peralatan laboratorium yang kurang sesuai dengan
spesifikasi yang diajukan semakin memperjelas adanya orientasi
„proyek‟ dibalik pengadaan fasilitas laboratorium.
Evaluasi Layanan Akademik
Monitoring dan evaluasi pada level jurusan terhadap proses
pembelajaran dilakukan dalam bentuk pengontrolan terhadap
rekaman perkuliahan/daftar hadir dosen dan mahasiswa dan
penilaian kompetensi dosen oleh mahasiswa. Hal ini menunjukkan
bahwa pengendalian strategik terhadap mutu pembelajaran lebih
banyak diperoleh dari hasil lembar evaluasi oleh mahasiswa,
sedangkan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran
yang mencakup kepatuhan dosen terhadap peraturan akademik dan
pencapaian standar akademik yang telah ditetapkan belum banyak
dilakukan. Kerja monitoring dan evaluasi lebih banyak dilakukan
oleh PD 1 atau LPM daripada bagian yang sudah dibentuk untuk
itu. Temuan ini bermakna evaluasi terhadap kinerja dosen dalam
menyajikan pembelajaran merupakan pekerjaan yang mudah
dilakukan oleh
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sebab pekerjaan ini membutuhkan perekaman

kontinyu terhadap peristiwa di lapangan/kelas. Pekerjaan ini juga
membutuhkan instrumen yang mampu merangkum semua
peristiwa di lapangan serta dirumuskan secara bersama antara
pengelola dengan dosen.
Belum adanya tindakan koreksi dan pencegahan terhadap
hasil monitoring dan evaluasi mengindikasikan bahwa monitoring
dan evaluasi yang merupakan fungsi terakhir untuk memantau
efektifitas implementasi perencanaan dihadapkan dengan
persoalan birokrasi. Tindakan koreksi dan pencegahan yang
direkomendasikan oleh jurusan selalu mandeg pada level fakultas,
khususnya yang berhubungan dengan finansial. Misalnya temuan
mengenai lemahnya kemampuan metodologi dosen dalam
mengajar tidak serta merta dapat diperbaiki melalui pelatihan,
namun harus melalui proses birokrasi panjang, mulai dari
pengajuan pada tingkat fakultas, institut, sampai persetujuan dari
Pusat.
Sulitnya menerapkan tindakan koreksi, khususnya yang
terkait dengan sangsi bagi dosen yang ditemukan kurang efektif
dalam mengajar, dipengaruhi oleh faktor „kemanusiaan‟, perasaan
tidak enak dengan teman sejawat, dan faktor-faktor non teknis
lainnya, sehingga hasil evaluasi terkadang mandeg di „laci‟
jurusan. Pada saat yang bersamaan, dosen yang menerima salinan
rapor kompetensinya juga kurang memiliki ghirah
untuk
memperbaiki diri, perasaan ke‟akuan‟ sebagai dosen juga menjadi
kendala dalam tindakan koreksi dan pencegahan.
Faktor-faktor dan Nilai-nilai Dominan Terkait
Terkait terdapatnya sejumlah faktor dominan manajemen mutu
layanan akademik, baik dari sisi falsafah/nilai yang melandasi
kinerja maupun yang sifatnya praktis, memiliki makna bahwa
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pada dasarnya memiliki sejumlah potensi yang dapat dijadikan
sebagai driving force untuk meningkatkan kinerja mutu layanan
akademiknya. Potensi tersebut juga pada sisi lain akan menjadi
kekuatan penghambat jika tidak diberdayakan secara optimal.
Makna lain yang dapat ditangkap dari faktor-faktor dominan
tersebut adalah adanya benturan antara keinginan pimpinan untuk
survive dengan mentradisinya budaya instan.
Kepuasan Mahasiswa
Respon mahasiswa terhadap layanan yang dipersepsikan
memuaskan dengan sikap positif dan respon negatif terhadap
layanan yang dipersepsi kurang memuaskan sebagaimana
ditemukan di lapangan menunjukkan makna adanya sikap fair
mahasiswa terhadap mutu layanan akademik yang diterima. Hal
ini bermakna bahwa layanan akademik yang bermutu mampu
meningkatkan respon positif mahasiswa dalam belajar. Sedangkan,
temuan adanya sejumlah mahasiswa kurang respek terhadap mutu
layanan, berkualitas atau tidak, menunjukkan telah terjadinya
sikap apatisme di kalangan mahasiswa akan mutu layanan dan
mengarahkan mereka pada budaya pragmatis.
Manajemen Mutu Layanan Perspektif Teoritis
Perencanaan pada hakikatnya adalah merupakan aktivitas yang
berorientasi kedepan. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa ―the
future without planning is nonsense‖, atau ungkapan lain
mengatakan “tidak memiliki perencanaan sama dengan
merencanakan kegagalan”. Sebelum perumusan perencanaan
strategis, kedua Lembaga memiliki tradisi yang sama yaitu
membentuk Tim yang terdiri dari para ahli dan perwakilan
fakultas yang diamanatkan untuk merumuskan rencana strategis 5192

10 tahun kedepan. Melihat model kerja Tim Renstra dapat
dikategorikan dalam tipe task team (Lewis & Smith, 1994a, hlm.
193–194) terdiri dari orang-orang dari satu atau lebih wilayah
fungsional, dibentuk untuk mengatasi persoalan tertentu atau
sejumlah persoalan dan kemudian dibubarkan. Anggota tim ini
dipilih berdasarkan (2014, hlm. 236)latar belakang dan
pengalaman. Keanggotaan dan tugas-tugas diberikan oleh
manajemen (lead team).
Pembentukan tim dalam setiap „proyek‟ perbaikan mutu
pada kedua Lembaga merupakan tradisi yang sangat baik untuk
mendukung pelaksanaan manajemen mutu layanan. Terry
(1993:15) menyatakan efektif tidaknya suatu pelaksanaan
manajemen juga dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu pelaksanaan
tim dalam manajemen tersebut. Okland, J.S (2014, hlm. 236)
mengatakan “Teamwork throughout any organization is an
essential component of the implementation of TQM for it builds up
trust, improves communication and develops independence‖.
Pemilihan anggota
tim berdasarkan kepakaran dan
perwakilan fakultas merupakan aspek penting bagi sebuah tim,
sebagaimana dikemukakan Sallis (1993, hlm. 92) “ ...the synergy
required to make quality improvements comes from people
working in harmony. Quality improvement is hard work, and this
is the best approached with the support of others‖.
Kelemahan dari tim yang dibentuk tersebut dalam
merumuskan rencana strategis adalah tidak semua personil yang
ditunjuk terlibat secara total dalam kerja tim, sebagian dari mereka
mengaku memiliki kesibukan tersendiri, sebab sebagian besar
anggota tim adalah pejabat fakultas, apalagi kerja tim biasanya
dipusatkan di luar kota dengan dalih agar lebih tim lebih fokus.
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Sebuah tim memang disamping memiliki keunggulan juga
kelemahan, misalnya memerlukan banyak waktu, adanya tekanan
untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota
kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda. Menurut
BW Tukman (Sallis, 1993) ada empat tahap pertumbuhan dan
kematangan dalam perkembangan tim. Dimulai dari tahap
forming, lalu diikuti tahap tantangan (storming), pembentukan
norma (norming), dan terakhir peningkatan kinerja (performing).
Tim Renstra berada pada posisi periode tantangan (storming),
sebuah tahap dimana para anggota sudah mulai menyadari tugas
ke depan dan mereka bisa bereaksi negatif pada tantangantantangan yang datang dengan menempatkan agenda-agenda
personal masing-masing. Permusuhan kemungkinan besar muncul,
kurangnya kemajuan yang dicapai waktu yang hilang sia-sia
seringkali menjadi alasan munculnya persaingan tersebut. Jika
konflik pada tahap ini dapat diatasi, maka tim dengan mudah bisa
bertahan.
Kelemahan kedua, adanya kesan bahwa tim lebih merupakan
instrumen pengumpul data, bekerja sebagai kelompok
(workgroup) daripada pada sebagai tim (teamwork). Hal ini
ditandai dengan karakteristik; pertama anggota menganggap
mereka dikelompokkan untuk tujuan administratif semata. Setiap
orang bekerja sendiri-sendiri; kadang-kadang berseberangan
dengan yang lain. Orang cenderung fokus pada diri mereka
sendiri sebab mereka tidak merasa terlibat dalam perencanaan
tujuan unit/bagian. Menurut Lewis dan Smith (1994a, hlm. 91)
berbeda dari kelompok, tim merupakan “a group of people who
are goal centered, interdependent, honest, open, supportive, dan
empowered” Kelompok kerja (workgroup) adalah kelompok yang
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saling berinteraksi, terutama untuk membagikan informasi dan
membuat keputusan untuk membantu masing-masing anggota
untuk bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
Sedangkan kerja tim (teamwork) adalah kelompok dimana usaha
yang dimiliki individu menghasilkan kinerja lebih besar daripada
input masing-masing individu.
Perumusan rencana strategis menempuh langkah –langkah
mulai dari perumusan landasan kebijakan, pernyataan visi, misi,
tujuan, dan nilai-nilai, analisis situasi/SWOT, diikuti dengan
rencana strategis, dan kebijakan. Langkah-langkah yang ditempuh
oleh pada hakikatnya sejalan dengan prinsip perencanaan strategis
sebagaimana dikemukakan oleh para ahli seperti Wheelen dan
Hunger (2003) yang membagi proses manajemen strategik pada
empat tahap, yaitu perekaman lingkungan, formulasi strategi,
implementasi strategi, dan pengendalian strategi. Atau
sebagaimana dikemukakan oleh Lewis dan Smith (1994, hlm. 113)
―the major component of strategic management efforts include;
mission, vision, goals, and objectives, and culture (value, norms,
attitude, and behavior)‖.
Salah satu hal yang menarik dari proses perumusan rencana
strategis pada adalah ditetapkan landasan kebijakan sebelum
penentuan visi, misi, dan tujuan. Landasan/filosofi kebijakan bagi
sebuah perencanaan adalah sesuatu yang urgen bagi perguruan
tinggi, sebab ia menjadi roh dari kegiatan. Manajemen mutu
layanan akademik seharusnya diawali dengan peletakan dasar
filosofis pandangan dunia (world view) perguruan tinggi yang
merupakan kesatuan sistem berfikir yang berfungsi sebagai
perekat yang menyatukan jambangan sosial, menyajikan satu
sistem berfikir pandangan dunia dan bagaimana memaknai
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kehidupan sehari-sehari. Sebagaimana dikemukakan oleh Sire
(Brennen, 1999, hlm. 23) sebagai berikut.
World view is a set of presuppositions (assumptions which
may be true, partially true, or entirely false) which we hold
consciously or subconsciously, consistently or inconsistently)
about the basic make-up of our world.‖. World view as a
unifying system of thoughts which function as the glue that
holds together our melting pot society, providing a systematic
way of looking at the world and conditioning how we
interpret the meaning of daily life.
Peletakan dasar filosofis ini menjadi keniscayaan mengingat
bahwa sejumlah pandangan dunia sudah mulai menggerogoti
tradisi manajerial pendidikan, seperti; naturalisme yang menafikan
kebenaran Tuhan, eksistensialisme yang menyebutkan manusia
sebagai ‗useless passion‘, sekularisme yang menganggap „God is
dead‘, humanisme yang menjadikan sebab manusia sebagai
ukuran, man is the measure, the ultimate being, pragmatisme
dengan doktrin ―if it works, used it, where there is a will there is a
way‖. Kesemua pandangan dunia tersebut tentunya tidak sejalan
dengan dasar filosofi dasar bangsa Indonesia yang menekankan
aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan
keadilan.
Kelemahan perumusan rencana strategi pada adalah belum
mentradisi riset pasar (market research), temuan lapangan
menunjukkan bahwa perumusan rencana strategis hanya
berdasarkan data lapangan internal. Implikasi layanan akademik
yang diberikan cenderung kurang mampu mengikuti
perkembangan
kebutuhan
pasar/stakeholder,
kebutuhan

196

mahasiswa, dan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Perguruan tinggi dalam merumuskan perencanaan mutu
dapat menjadikan hasil penelitian (research) sebagai dasar untuk
merumuskan visi, misi, dan tujuan. Riset pasar ini urgen
dilakukan guna mengetahui; 1) perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, 2) perkembangan dunia ke-perguruan tinggi-an, 3)
perkembangan
ekspektasi
stakeholders,4)
perkembangan
ekspektasi pelanggan primer PT (mahasiswa). Menurut Sallis
(1993, hlm. 112) „Good market research is essential for
implementing TQM. It is a prime means of listening to customer,
both actual and potential. This may should sel-evident, but if a
TQM approach is being contemplated then the customer-perceived
notion of quality has to established‘.
Menurut Juran (1999, hlm. 3.13) beberapa kegiatan efektif
untuk menemukan kebutuhan pelanggan, yaitu ; “1) plan to collect
customers‘ needs, 2) Collect a list of customers‘ needs in their
language, 3) Analyze and prioritize customers‘ needs, 4)
Translate their needs into ―our‖ language, 5) Establish units of
measurement and sensors.‖
Teori tersebut menyebutkan
dalam riset pasat perlu diidentifikasi kebutuhan mengetahui
kebutuhan pelanggan, selanjutnya dianalisis untuk kemudian
diberikan prioritas dan menterjemahkan kebutuhan tersebut dalam
bahasa Perguruan Tinggi. Perlu digaris bawahi bahwa riset pasar
di sini bukan hanya dalam arti pemantauan kebutuhan pasar kerja
(market oriented) dan kepuasan mahasiswa (customer satisfaction
oriented), namun yang lebih penting juga adalah riset „pasar
keilmuan‟, orientasi pengembangan ilmu pengetahuan lima sampai
sepuluh tahun ke depan, yang tentu tidak menjadi pemikiran pasar
197

kerja dan pelanggan (mahasiswa), sebab pelanggan dalam dunia
pendidikan, seperti mahasiswa terkadang „gagal‟ dalam
merumuskan sendiri kepuasannya. Hal ini sejalan dengan pendapat
Sing, et al.(1993, hlm. 117) (2008: 163) bahwa “the definition that
‗customer is always right‘ is not considered appropriate by the
faculty; the reason being that ‗satisfaction of wants‘ does not
necessarily lead to high quality education‖.
Penentuan kebutuhan pelanggan karena itu harus memadukan
antara hasil riset kebutuhan pelanggan (mahasiswa, orang tua,
masyarakat/stakeholder) dan kebutuhan pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan yang menjadi concern
perguruan tinggi. Berdasarkan pembacaan terhadap rencana
implementasi pada ditemukan bahwa rencana implementasi
jangka panjang
sudah menggunakan strategi pembedaan
(differentiation), dengan mendirikan sejumlah program studi baru,
seperti kedokteran. Strategi ini berhasil menjadikan lembaga lebih
berbeda dari perguruan tinggi lain yang belum menawarkan
program tersebut. Sedangkan strategi diferensiasi dilakukan
misalnya dengan membuka program-program studi baru yang
dianggap match dengan kebutuhan pasar dan belum ditawarkan
oleh perguruan tinggi lain di provinsi Jambi, misalnya membuka
jurusan-jurusan ilmu pemerintahan, ilmu jurnalistik, dan ilmu
perpustakaan, termasuk dengan mendirikan program pesantren
perguruan tinggi (Ma‘had Aly).
Sebagaimana dikemukakan oleh Sallis (1993, hlm. 117)
“differentiation is a strategy which requires an institutions to be
unique in some way to its competitors‖. Sesuai dengan
keunikannya sebagai lembaga pendidikan terbesar di provinsi
Jambi,
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juga dapat mengadopsi strategi fokus (focus strategy),

yaitu strategi pasar yang mencakup konsentrasi pada wilayahwilayah geografis, atau segmen tertentu serta menyesuaikan
program-program agar lebih dekat dengan kebutuhan kelompokkelompok target.
Strategi sosialisasi rencana strategis yang diadopsi oleh
sifatnya
hirarki
artinya
para
pejabat
di
tingkat
fakultas/jurusan/program studi lah yang diberikan tugas untuk
mengkomunikasikannya sampai ke level bawah (lower
management). Tradisi sosialisasi model ini meskipun terkesan
murah dan praktis, namun kenyataan di lapangan menunjukkan
bahwa perencanaan strategis hanya beredar pada level manajemen
puncak (top management), dan manajemen menengah (middle
management), sedangkan manajemen rendah (lower management)
kurang memahami rencana strategi perguruan tinggi, termasuk visi
dan misinya. Padahal ketika visi, misi / rencana strategis selesai
dirumuskan
maka komitmen terhadap aktualisasinya harus
tumbuh pada semua level lembaga. Lewis dan Smith (1994a, hlm.
122) mengatakan. ―Once the vision has been completed,
awareness, and acceptance of the vision is initiated. Commitment
to the reality of the vision must be achieved at all level of the
college‖.
Penerapan manajemen mutu terpadu juga mensyaratkan
keterlibatan seluruh komponen dalam organisasi (total). Pimpinan
dalam kaitan ini dapat menggunakan sejumlah metode untuk
mengkomunikasikan visi, misi seperti yang ditawarkan oleh
Lewis dan Smith (1994a, hlm. 123–125) meliputi; communicating
the vision, boundary testing the vision, signing onto the vision.
Perencanaan strategis cenderung masih merupakan dokumen
untuk memenuhi syarat perguruan tinggi modern semata. Rencana
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strategis yang disusun belum mengilhami semua program kerja
yang direalisasikan. Menurut Nathane (2005, hlm.11) strategic
management in nature is a process. Sebagai sebuah proses,
perencanaan strategis merupakan aliran informasi melalui
langkah-langkah dan analisis yang integral dalam mencapai
tujuan. Tujuan perencanaan strategis bukan sekadar menghasilkan
dokumen perencanaan untuk memenuhi persyaratan dokumentasi
mutu, tapi harus menjadi acuan dan pijakan pada setiap program.
Sebagaimana dinyatakan oleh Drucker, P.F (1973, hlm. 90)
‖planning is not box of tricks, a bundle of techniques. It is
analytical thinking and commitment of resources to action.
Strategy planning is not forecasting‖.
Pengorganisasian layanan pada
ditandai dengan
pembentukan sejumlah unit organisasi untuk mendukung
implementasi mutu layanan, khususnya akademik. Berdasarkan
pembacaan terhadap struktur organisasi , dapat dikategorikan
dalam struktur fungsional, Pada organisasi yang menggunakan
struktur fungsional, kegiatan pada seluruh tingkatan
dikelompokkan sedemikian rupa sehingga kegiatan yang
fungsinya sama terkumpul pada suatu bagian, misalnya bagian
Unit Pelaksana Teknis perpustakaan hanya mengurusi masalah
perpustakaan. Struktur fungsional sesuai untuk organisasi yang
mempunyai masalah utama ataupun sasaran yang menuntut
adanya keahlian fungsional, efisiensi, dan mutu pekerjaan yang
baik. Suatu bagian akan menjadi efisien dan mampu bekerja
dengan mutu yang baik, apabila bagian tersebut hanya menangani
satu jenis kegiatan saja. Struktur fungsional membuat kerjasama
dalam bagian menjadi baik, karena para karyawan akan
mempunyai nilai-nilai, sasaran, maupun orientasi yang serupa,
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Akan tetapi, kelebihan itu diikuti dengan kesulitan untuk bekerja
sama dan berkoordinasi dengan bagian atau fungsi yang lain.
Kesulitan ini muncul karena setiap bagian cenderung hanya
memperhatikan kegiatan di dalam bagian itu sendiri, tanpa
memperdulikan koordinasi dengan bagian lainnya. Kondisi inilah
yang ditemukan pada , dimana masing-masing unit organisasi
„sibuk‟ dengan pekerjaan masing-masing, tanpa koordinasi bagian
lainnya, implikasinya tumpah tindih pekerjaan menjadi biasa
terjadi.
Struktur fungsional sesuai untuk digunakan pada lingkungan
yang stabil, Paling sesuai untuk lingkungan yang stabil, dapat
mencapai efisiensi ekonomis pada masing-masing bagian,
merangsang berkembangnya keterampilan yang bersifat
fungsional, mampu mencapai sasaran bagian (sasaran fungsi),
sesuai untuk organisasi berukuran Kecil sampai Sedang, baik bagi
organisasi yang menghasilkan satu atau sejumlah kecil jenis
produk. Kekurangan struktur fungsional adalah respon organisasi
terhadap perubahan kondisi lingkungan yang agak lambat,
pengambilan keputusan menumpuk pada puncak organisasi,
sehingga beban pimpinan puncak menjadi terlalu berat, koordinasi
antar bagian/fungsi tidak terlalu baik, inovasi terbatas, pandangan
terhadap sasaran organisasi agak terbatas, anggota organisasi
cenderung hanya memperhatikan sasaran bagiannya sendiri (Lubis
& Huseini, 2009).
Menurut Thompson, J.D (Thompson, 1967) struktur dan
aliran kegiatan dalam organisasi akan dipengaruhi oleh salingketergantungan antara tugas.
Karena itu, sifat ini dapat
dimanfaatkan untuk merancang bentuk atau struktur internal
organisasi, disesuaikan dengan corak aliran kegiatan dan saling201

ketergantungan tugas yang terjadi dalam aliran kegiatan tersebut.
Pada dengan tingkat saling ketergantungan antar bagian yang
sangat tinggi, maka teknik koordinasi dapat menggunakan
komunikasi horisontal dan penyesuaian bersama.
Penempatan personil pada unit organisasi pada disamping
pertimbangan profesionalisme, juga ditemukan didasarkan pada
pertimbangan „politis‟, hal ini dalam kacamata peneliti disebabkan
di antaranya dipengaruhi sistem politik kampus, keterbatasan
sumber daya manusia yang dimiliki, dan budaya nepotisme dan
kedekatan (partnership). Pertimbangan ini dalam pengamatan
peneliti pada satu sisi „efektif‟ bagi organisasi, sebab pimpinan
secara tidak langsung memiliki kedekatan emosional personilpersonil pada unit-unit organisasi, sehingga pekerjaan dan
koordinasi dapat dengan mudah dilakukan. Keuntungan lain,
stabilitas lembaga lebih terjaga dari kritik dan konflik yang dapat
merusak tatanan sistem. Namun demikian, dalam konteks
manajemen sumber daya manusia, penempatan personil harus
didasarkan pada sejumlah pertimbangan, seperti skil, pengetahuan,
kepribadian, dan lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Randal
(1987, hlm. 163) “placement is concerned with ensuring that job
demands and job organization characteristic match individual
skills, knowledge, and abilities and preferences, interest, and
personalities. Teori ini menyebutkan bahwa penempatan personil
pada jabatan tertentu hakikatnya adalah untuk memastikan
kebutuhan kerja dan karakteristik kerja sesuai dengan skil,
pengetahuan, kemampuan, minat, dan kepribadian individu.
Meskipun roda organisasi tetap berjalan dengan sistem
penempatan berbasis nepotisme dan politis, namun kondisi ini
kurang sehat dalam upaya peningkatan mutu layanan, yang
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menekankan profesionalitas. Menarik, dalam kaitan ini untuk
menyimak salah satu perkataan (hadits) Nabi Muhammad bahwa
“izaa wusidal amru ilaa ghairi ahlihi fantaziri ssaa‘ah. Jika
sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka
tunggulah kehancurannya.
Berdasarkan fenomena yang
disajikan di atas, dalam konteks pengorganisasian ada paling
tidak dua tema budaya yang penulis temukan. Pertama, model
struktur organisasi pada merupakan simbol-simbol dari budaya
masyarakat dan kampus yang masih feodalis-aristokratik,
kesimpulan ini didukung oleh kenyataan di lapangan, struktur
yang ada menyuburkan tradisi lahirnya penguasa-penguasa kecil
pada masing-masing unit-unit organisasi tanpa garis koordinasi,
dan mereka harus tunduk pada „otoritas‟ pimpinan puncak. Kedua,
tradisi menempatkan personil berdasarkan „kedekatan‟, daripada
profesionalisme merupakan simbol dari budaya paternalistik yang
masih mewarnai kehidupan masyarakat, termasuk tradisi
manajerial lembaga.
Pelaksanaan layanan akademik dapat dilihat dari tiga aspek,
yaitu pertama mutu layanan pembelajaran yang terdiri dari mutu
konten / materi ajar, mutu persiapan pengajaran, mutu proses, dan
mutu evaluasi. Kedua mutu layanan bimbingan akademik. Ketiga,
mutu perpustakaan, dan keempat mutu praktikum.
Mutu layanan pembelajaran pada dapat dilihat pada tiga
komponen, yaitu aspek konten /materi ajar, mutu persiapan
pengajaran, mutu proses, dan mutu evaluasi. Aspek mutu
konten/materi ajar, mencakup mata kuliah, materi perkuliahan, dan
buku sumber.
Implementasi layanan akademik pada bagian ini
menggunakan karakteristik mutu layanan akademik, meliputi
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tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty.
Kelima karakteristik tersebut dikontekstualisasikan dalam mutu
layanan akademik menjadi enam karakteristik, meliputi dimensi
tangible, competent, attitude, content, delivery, dan reliability.
Keenam karakteristik tersebut tidak dibahas satu persatu namun
dibahas secara simultan dalam penyajian mutu konten, persiapan,
proses, dan evaluasi pembelajaran
Mutu Konten Layanan Akademik (aspek content, reliability)
Mutu layanan akademik pada UNJA pada aspek mengikuti format
nasional, yang terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum
institusional. UNJA menetapkan mata kuliah merujuk kepada
keputusan menteri, terdiri dari Matakuliah Pengembangan
Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan
(MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Matakuliah
Perilaku Berkarya (MPB), dan Matakuliah Berkehidupan
Bermasyarakat (MBB).
Pembagian tersebut sesuai dengan visi dan misi lembaga
yang diturunkan dari visi dan misi Nasional. Format matakuliah
demikian sejatinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konten
kurikulum yang diproyeksikan untuk memberikan kecakapan
mahasiswa pada ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Dalam
perspektif pengembangan kurikulum matakuliah sejalan dengan
teori mutu layanan akademik yang diantaranya mencakup kriteria
content, merujuk pada desain kurikulum dan bagaimana ia
dikembangkan dan mempersiapkan masa depan karir bagi
mahasiswa (Jusoh dkk., 2004, hlm. 41).
Kriteria tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh
seorang pakar kurikulum Brady (1990, hlm. 101–106) yaitu;“(1)
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validity,(2) significance, (3) interest, (4) learnability, (5)
consistency with social reality, (6) utility‖. Desain konten layanan
akademik pada pada lembaga kedua ditandai keinginan dari pihak
manajemen untuk melakukan pembaharuan dengan memasukkan
sejumlah matakuliah yang dipandang up to date dan sesuai dengan
kebutuhan dan problem sosial terkini yang terjadi dalam
masyarakat. Inovasi demikian pada prinsipnya sejalan dengan
salah satu prinsip dalam pengembangan kurikulum, sebagaimana
dikemukakan oleh Brady (1990, hlm. 104) bahwa content selected
should provide the most useful orientation to the world around usthat is must be ‗consistent with the social realities‘. Namun
demikian konten matakuliah disebut sebagai matakuliah „hilir‟
tersebut kurang memenuhi unsur validitas, menurut Taba
(sebagaimana dikutip Brady (1990, hlm. 101) “content is
regarded as being validity when it is authenti(1990, hlm. 102)c‖
Lawan utama dari keaslian konten (authenticity) adalah keusangan
(obsolescence) pengetahuan. Keusangan matakuliah/bahan bukan
hanya pada aspek fakta yang dihadirkan, tapi juga prinsip dan
teori-teori yang termuat di dalamnya.
Aspek kedua yang harus diperhatikan dalam adalah
signifikansi (significance). Menurut Taba, sebagaimana dikutip
Brady (1990, hlm. 102) “the criterion of significance involves the
determination of the appropriate balance of ideas and fact in
subject- the need to achieve both breadth and depth‖. Teori ini
menyebutkan bahwa sebuah mata kuliah dan kontennya harus
memenuhi persyaratan kedalaman dan keluasan. Kriteria ketiga
adalah minat mahasiswa (students interest). Kriteria ini meskipun
mengandung perdebatan akan perlu atau tidaknya diakomodasi,
namun mengabaikan ketertarikan mahasiswa terhadap konten
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kuliah

dapat

menggiring

pada

pengajaran

konten

yang

membosankan mahasiswa, dan hasil pembelajaran tidak akan
optimal. Aspek lainnya adalah learnability, yaitu konten
pelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah dipelajari oleh
mahasiswa.
Miller dan Seller (1985, hlm. 185–186) juga menawarkan
beberapa kriteria lain dalam pemilihan materi / mata kuliah adalah;
―psycological criteria, social political criteria, student interest
criteria, student readiness criteria, utilitarian /practical criteria,
philosophical criteria‖. Mata kuliah dan materi menurut teori
juga dapat mempertimbangkan aspek psikologi, politik, minat dan
kesiapan siswa, nilai manfaat, dan aspek filosofis. Ini bermakna
bahwa layanan akademik yang bermutu juga harus memperhatikan
minat dan kemampuan mahasiswa. Pendapat ini didukung oleh
Dewey, sebagaimana dikutip Miller dan Seller (1985, hlm. 187)
yang menyebutkan bahwa “ interest in reality are both attitudes
toward possible experiences, they are not achievement, their worth
is in the laverage they afford, not in the accomplishment they
represent‖.
Teori
tersebut
menggambarkan
bahwa
dalam
merancangbangun layanan akademik yang bermutu
dapat
memperhatikan aspek minat dan kesiapan mahasiswa dan aspek
kedalaman dan keluasan mata kuliah tersebut. Layanan akademik
yang ditawarkan hendaknya merupakan matakuliah yang berisi
teori-teori dasar (core competence) dan pengembangannya
disesuaikan dengan fakta-fakta terkini dalam kehidupan sosial.
Mata kuliah yang ditawarkan mencakup tiga komponen, yaitu
matakuliah institut, matakuliah fakultas, dan matakuliah
jurusan/program studi. Pada konteks ini, lembaga kedua menganut
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pola integrasi keilmuan, yaitu ilmu-ilmu agama diintegrasikan ke
dalam ilmu-ilmu umum atau sebaliknya, atau menyatukan ilmu
agama dan umum dalam satu kawasan fakultas. Program studi
umum tetap konsisten diajarkan ilmu-ilmu umum meski „sekuler‟,
tetapi dapat diintegrasikan dengan ilmu-ilmu agama. Guna
mewujudkan integrasi tersebut ada tiga cara, pertama, matakuliah
Islam dapat diberikan dari beberapa matakuliah dasar umum
(MKDU), setiap matakuliah umum dapat dikontekstualisasikan
dengan dalil-dalil al-Quran dan hadits, dan mahasiswa program
studi /jurusan umum dapat diberikan bobot plus kegiatan ekstra
pada program ma‘had al jamiah diluar jam perkuliahan.
Studi terhadap mutu layanan akademik/pembelajaran
menunjukkan bahwa mutu content kuliah selain dipengaruhi oleh
aspek manajerial lembaga juga dipengaruhi cara pandang
pengelola dalam mempersepsikan alam/dunia (world view),
sehingga mempengaruhi perumusan kurikulum (content)
pembelajaran. Ditemukan bahwa perumusan kurikulum yang
merupakan layanan utama (core service) perguruan tinggi pada
setting penelitian masih belum memiliki basic filosofis yang
menjadi dasar dalam bertindak. Sejumlah mata kuliah pada
khususnya pada jurusan-jurusan dalam Perguruan Tinggi
ditemukan masih bersifat berdiri sendiri, dikotomik, dan belum
terintegrasi dalam satu kesatuan yang didasari oleh prinsip tauhid
ilmu.
Mengutip integrasi ilmu pada UIN Yogyakarta dianut satu
prinsip integrasi ilmu yang terdiri dari hadlarah al nash, hadrlah
al’ilm, hadrlarah al falsafah. Keterpaduan antara kebenaran
wahyu (burhan ilahi) dalam bentuk pembidangan mata kuliah
yang terkait dengan nash (hadlarah al nash), dengan bukti-bukti
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yang ditemukan di alam semesta ini (burhan kauni) dalam bentuk
pembidangan matakaliah empiris kemasyarakatan dan kealaman
(hadlarah al‘ilm) dan pembidang mata kuliah yang terkait dengan
masalah filsafah dan etika (hadrlarah al falsafah) (Anonim, 2004
: 27). Hadlarah teks tidak berdiri sendiri, terlepas sama sekali dari
hadlarah al ilm (sosial, humaniora, sains, dan teknologi) dan juga
tidak lepas dari hadlalrah al falsafah (etik emansipatori), dan
begitu juga sebaliknya. Hadlarah al ilm (budaya ilmu) yaitu ilmuilmu empiris yang menghasilkan sains dan teknologi, tidak akan
punya „karakter‟, dan etos yang memihak pada kehidupan manusia
dan lingkungan hidup, jika tidak dipandu oleh hadlarah al falsafah
(budaya etik-emansipatoris) yang kokoh. Sementara itu, hadlarah
al nash (budaya agama yang semata-mata mengacu pada nash)
dalam kombinasinya dengan hadlarah al ilm (sains dan teknologi)
tanpa mengenal humanitas dan isu-isu kontemporer sedikitpun
juga berbahaya. Karena jika tidak hati- hati akan mudah terbawa
arus ke arah gerakan radikalisme fundamentalis negatif.
Matakuliah yang berkualitas adalah mata kuliah yang
memadukan aspek-aspek hadlarah al nash, yaitu ilmu-ilmu yang
bersumber dalam wahyu, hadlarah al al‘ilm, yaitu ilmu-ilmu yang
bersumber dari alam (empiris), dan hadlarah al falasah, yaitu
ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah etik. Ketiga aspek tersebut
sejatinya tidak diberikan secara terpisah-pisah (dikotomik) tetapi
harus inheren dalam setiap mata kuliah, sehingga layanan
pembelajaran yang diberikan benar – benar memiliki pijakan
ketuhanan (wahyu), kemanusiaan dan kealaman yang kuat.
Integrasi ilmu dalam mata kuliah adalah merupakan karakteristik
utama pembelajaran yang bermutu yang sejatinya menjadi fokus
dari perguruan tinggi.
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Kesimpulannya,

pada

aspek

content

dan

reliability,

menunjukkan bahwa desain kurikulum belum optimal untuk
mempersiapkan masa depan karir mahasiswa. Hal ini ditandai
dengan karakteristik; pertama desain kurikulum yang belum valid,
kurang konsisten dengan persoalan sosial, kurang menarik bagi
mahasiswa, dan cenderung out of date. Kedua, kecenderungan
adanya dikotomi ilmu („agama‟ dan „umum‟), dan ketiga
cenderung kurang proporsional.
Perencanaan pembelajaran mayoritas dituangkan dalam
bentuk time line dan topik perkuliahan atau lazim disebut dengan
kontrak perkuliahan
disamping pembuatan Satuan Acuan
Perkuliahan (SAP) juga mentradisikan pembuatan diktat kuliah
yang sekaligus menjadi rencana pembelajaran. Pembuatan RPKPS
dan lesson plan belum menjadi tradisi pada mayoritas dosen pada.
Mutu persiapan pembelajaran termasuk aspek yang mempengaruhi
mutu layanan akademik. Kesiapan dosen dalam menyajikan kuliah
adalah sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Berry, L.L
dan Parasuraman, A.(1991, hlm. 16) mengemukakan sepuluh
dimensi mutu layanan, diantaranya dimensi tangible yaitu terkait
dengan keadaan fasilitas pembelajaran, termasuk dokumen
rencana pembelajaran dan delivery yaitu kemampuan memberikan
pengajaran dan presentasi secara efektif, kelengkapan kuliah
dengan modul/silabus, rencana pelajaran, fokus pada hasil
pembelajaran, menyajikan informasi yang bermanfaat dan saluran
yang memadai bagi umpan balik dan ide-ide dari mahasiswa.
Menurut Gibson (Muhaimin, Ali, Suti‟ah, & Azizah, 2001a,
hlm. 189) bahwa „ material that is poorly organized when
originally learned will fade more quickly than material that is
wheel organized‘. Sorenson (Muhaimin, Ali, Suti‟ah, & Azizah,
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2001b) yang telah mengkaji sejumlah hasil penelitian juga
menyimpulkan bahwa isi pembelajaran yang diorganisasikan
dengan baik bisa bertahan lebih lama dalam ingatan peserta didik
daripada isi pembelajaran yang tidak terstruktur dengan baik.
Penelitian yang dilakukan oleh Degeng (1988) menyajikan
kesimpulan yang sama bahwa isi pembelajaran yang
diorganisasikan dengan berpijak kepada karakteristik struktu
r
isi bidang studi dapat meningkatkan perolehan hasil belajar dan
retensi (ketahanan dalam ingatan) daripada pengorganisasian
pembelajaran dengan sekadar mengikuti urutan isi buku teks.
Perencanaan pembelajaran tidak hanya penting dirumuskan
oleh seorang dosen dalam perkuliahan, tapi juga desain
perencanaan tersebut harus memperhatikan unsur karakteristik
siswa dan kebermaknaan pembelajaran. Karenanya perencanaan
pembelajaran paling tidak mengandung aspek 1) mengacu pada
kualitas pembelajaran, hal ini penting untuk mengeliminir
fenomena perencanaan pembelajaran selama ini yang terkesan
hanya merupakan rutinitas, formalitas, kering, dan kurang
bermakna. 2) mengacu pada pendekatan sistem 3), mengacu pada
teori belajar, 4) mengacu pada belajar perseorangan, 5) mengacu
pada hasil belajar, 6) mengacu pada interelasi variabel
pembelajaran, 7) mengacu pada kemudahan belajar, dan 8)
mengacu pada kualitas metode pembelajaran.
Perencanaan pembelajaran yang diorganisir secara baik dan
bermakna tentunya akan menghasilkan satu layanan akademik
yang bermutu dan memenuhi kebutuhan mahasiswa akan layanan
akademik yang bermakna dan memiliki daya tahan (retensi) yang
lama.
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Proses pembelajaran pada

dicirikan dengan kehadiran di

kelas dan penggunaan metode/strategi pembelajaran. Metode yang
digunakan dalam layanan pembelajaran pada lembaga kedua lebih
banyak menggunakan metode konvensional/ceramah dan
diskusi/seminar matakuliah. Sementara pada lembaga pertama
metode pembelajaran mayoritas menggunakan metode yang lebih
variatif, namun kurang memperhatikan jenis mata kuliah dan
karakteristik mahasiswa. Pemilihan metode pembelajaran tersebut
pada satu sisi mampu memperlancar proses pembelajaran, namun
pada sisi lain penggunaan metode yang cenderung monoton,
kurang variatif atau kurang memperhatikan karakteristik
mahasiswa akan berimplikasi terhadap efektivitas proses layanan
akademik.
Pada aspek delivery dan competent yaitu kemampuan dosen
memberikan kuliah secara menarik dengan metode yang bervariasi
yang mampu meransang minat mahasiswa belum berjalan secara
optimal. Hal ini ditandai dengan karakteristik; 1) metode
pembelajaran cenderung monoton pada satu metode/strategi, 2)
belum ada sentuhan teknologi/media yang mampu merangsan
minat belajar mahasiswa, 3) dan ketiga metode penyajian yang
kurang mampu membangkitkan daya kritis mahasiswa (high order
thingking). Menurut Brady (1990:120-128) terdapat lima kriteria
yang dipertimbangkan dalam penyajian pembelajaran, yaitu; 1)
variety, metode harus bervariasi guna mencapai tujuan dan
mengakomodasi perbedaan tingkat dan gaya belajar, 2) scope,
metode harus divariasikan untuk mencapai semua tujuan yang
ditetapkan, 3) validity, metode spesifik harus diselaraskan dengan
tujuan tertentu, 4) appropriateness, metode harus dihubungkan
dengan ketertarikan mahasiswa, kemampuan dan kesiapan, 5)
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relevance, metode yang digunakan sekolah harus sejalan dengan
apa-apa yang dipersyaratkan setelah sekolah.
Dalam menyajikan layanan pembelajaran yang bermutu
aspek variasi metode pembelajaran harus menjadi perhatian. Mutu
pembelajaran yang baik mampu memperhatikan aspek-aspek
perbedaan tingkat dan gaya belajar, sesuai dengan minat,
kemampuan, dan kesiapan mahasiswa. Pendapat tersebut sejalan
dengan teori konstruktivistik bahwa proses belajar tidak dapat
bersifat uniform, akan tetapi setiap individu harus dilayani agar
berkembang setinggi-tingginya sesuai dengan karakteristik yang
dimilikinya. Moore, K.D (2007, hlm. 134) menyebutkan bahwa
salah satu strategi pelibatan mahasiswa dalam pembelajaran
adalah dengan student centered instruction. Pendekatan lain
adalah active learning yang terus dikembangkan dalam bentuk
collaborative learning (Phillips, 1997, hlm. 80), yaitu proses
pembelajaran yang dilakukan bersama-sama antara dosen dengan
mahasiswa. Strategi pembelajaran lain yang dapat diadopsi adalah
cooperative laerning, yang menurut Kauchak lebih efektif
daripada groupwork ((Kauchak & Eggen, 1993). Kesemua
pendekatan tersebut, merupakan strategi /metode penyajian yang
sejalan dengan prinsip pembelajaran konstruktivistik yang relevan
dengan kebutuhan mahasiswa dewasa ini.
Pada level mahasiswa sejatinya juga dikembangkan
kompetensi-kompetensi high order thingking, critical thingking,
creative thingking, dan problem solving yang disebut oleh
Kauchak dan Eggen (1993) sebagai level of metacognition, yaitu
kemampuan melakukan analisis terhadap berbagai informasi,
untuk selanjutnya mengambil kesimpulan.
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Terkait

dengan

mutu

evaluasi

pembelajaran

(aspek

reliability), ditemukan unsur subyektivitas dan ketidakseimbangan
pada aspek penilaian, lemahnya validitas evaluasi, masih kental
mewarnai evaluasi terhadap proses pembelajaran. Layanan
evaluasi yang bermutu adalah layanan yang mampu mengukur
kemampuan mahasiswa sesuai dengan subjek yang diajarkan,
adanya keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan
psikomotor, dan objektif dalam memberikan nilai/skor sesuai
dengan kemampuan mahasiswa. Layanan evaluasi yang bermutu
paling tidak dapat dilihat dari kriteria yang ditawarkan oleh Brady
(1990, hlm. 142) meliputi; “objectivity, diagnostic values, dan
participation‖. Kriteria objectivity menunjukkan bahwa evaluasi
harus berdasarkan pengukuran yang objektif sebagai lawan dari
subyektivitas, kriteria diagnostic value mensyaratkan bahwa
evaluasi harus membedakan level prestasi antar mahasiswa, dan
kriteria participation mensyaratkan prosedur evaluasi dapat
melibatkan mahasiswa.
Mutu layanan bimbingan akademik (aspek attitude)
Peran dosen sebagai pemberi legalitas kontrak kuliah dan pada
kesempatan tertentu dosen memberikan nasihat dan pertimbangan
akademik pada mahasiswa. Hal ini sejalan dengan definisi
bimbingan akademik yang dikemukakan oleh King (1993, hlm. 1)
bahwa “academic advising is the only structured service on
college campusesthat guarantees students interaction with
concerned representatives of the institutions‖. Namun demikian,
peran pembimbing akademik sesungguhnya lebih jauh
sebagaimana dikemukakan oleh King (1993) yang disimpulkan
mencakup pertama, penyediaan informasi yang detail terkait
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dengan jurusan tertentu, informasi tersebut juga mencakup alasan
dibalik pemilihan program /studi dan kemungkinan karir kedepan.
Kedua, informasi terkait dengan kebijakan kampus dan pilihan
matakuliah. Tuttle (2000, hlm. 23) menambahkan academic
advising bridges student‘s live in the classroom with their
development and goals outside class‖.
Persoalannya adalah peran pembimbing akademik yang
difahami bersama oleh dosen dan mahasiswa hanya sebatas peran
administratif. Pandangan ini sejalan dengan temuan (Grites, 1979)
„ Academic advisors play numerous roles in this process. These
roles include that of role model, interpreter, and advocate.
Unfortunately, many advisors are unaware of the opportunities
they have, primarily because they have perceived advising as an
administration, rather than an instructional, responsibility
Peran dosen pembimbing sejatinya bukan hanya pada wilayah
administratif, namun lebih dari itu juga memiliki peran pengajaran
dan tanggung jawab, dan konseling. Persepsi dosen pembimbing
terhadap layanan bimbingan memiliki pengaruh yang besar
terhadap mutu layanan bimbingan. Karena itu, peningkatan mutu
layanan harus diawali dari perubahan mindset dosen pembimbing
akan perannya. Ditilik dari dimensi attitude, yang berkaitan
dengan kemampuan dosen berkomunikasi, kepedulian, perhatian
khusus, dan pemahaman terhadap keinginan mahasiswa, belum
dilakukan secara optimal pada .
Mutu layanan perpustakaan (aspek tangible dan reliability)
Lembaga berupaya melakukan pembenahan baik terhadap kualitas
layanan sirkulasi maupun pemenuhan layanan referensi yang
relevan terhadap kebutuhan informasi ilmiah mahasiswa dan
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kebutuhan penyelesaian tugas akhir. Layanan perpustakaan
menghadapi masalah relevansi layanan (buku/referensi) dengan
program studi yang ada. Demikian juga aspek kesegaran
(uptdateness) informasi masih terkendala dengan belum adanya
layanan jurnal internasional terbaru yang memuat informasi
tentang hasil-hasil penelitian dan perkembangan ilmu
pengetahuan.
Salah satu dimensi mutu layanan akademik adalah tangible,
artinya layanan akademik sejatinya menyediakan fasilitas
pendukung bagi pembelajaran, termasuk perpustakaan yang
ditempatkan pada area yang nyaman, serta dukungan referensi
yang relevan dengan kebutuhan program studi, disamping
informasi yang disajikan benar, akurat, dan terkini (reliability).
Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas
pembelajaran baik dengan membentuk tim maupu dilakukan
secara langsung oleh fakultas/jurusan. Namun demikian, kegiatan
ini monevin ini ditemukan belum menjadi prioritas kegiatan
manajemen. Kegiatan monevin yang dilakukan cenderung kurang
terencana dengan baik. Padahal kegiatan monitoring dan evaluasi
merupakan aspek penting dalam perencanaan strategis,
sebagaiman dikemukan Sallis (1993, hlm. 121)” monitoring and
evaluation are key elements in strategic planning‖.
Kegiatan monitoring dan evaluasi belum ditindaklanjuti
dengan tindakan koreksi (corrective action) dan saran perbaikan
serta pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis
perguruan tinggi ke depan. Tindakan koreksi yang dilakukan baru
pada tahap teguran baik lisan maupun tertulis (dalam bentuk
rapor/penilaian mahasiswa) terhadap dosen yang ditemukan
kurang disiplin dalam mengajar, sedangkan tindakan koreksi yang
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sifatnya

penggantian,

pemberhentian, dan bentuk-bentuk

punishment lainnya hampir tidak dilakukan. Menurut Sallis
(1993, hlm. 121)lebih lanjut menjelaskan tujuan monitoring dan
evaluasi sebagai―preventing things from happening again‖.
Disamping itu, sejatinya hasil kegiatan monitoring dan evaluasi
dijadikan bahan untuk melakukan tindakan corrective action dan
dijadikan sebagai dasar untuk menyusun kembali kebutuhan
mahasiswa sebagai pelanggan primer.
Perspetktif Manajemen Mutu Layanan Akademik
Pembahasan pada bagian tidak hanya mengurai faktor-faktor
terkait manajemen mutu layanan akademik sebagaimana
dipaparkan pada bagian temuan, namun lebih pada faktor-faktor
dan nilai-nilai dominan yang mewarnai belum optimalnya
manajemen mutu layanan akademik, meliputi:
Perspektif Budaya.
Budaya organisasi merupakan topik kajian terpenting terutama
sejak 1980-an yang cukup mendominasi dalam kajian perilaku
organisasi. Ibn Khaldun seorang filosof muslim menyebutkan
bahwa “organisasi sosial bergantung pada berbagai faktor dan
unsur lingkungan yang pada gilirannya mempengaruhi perilkau,
pengembangan organisasi sosial terkait dengan latar belakang
budayanya”. Ouchi (1982) telah melakukan serangkaian penelitian
untuk menjelaskan mengapa perusahaan AS tidak memiliki kinerja
sebaik dengan perusahaan di negara lain, khususnya di Jepang.
Temuannya menunjukkan bahwa: 1) budaya
masyarakat
mempengaruhi organisasi melalui orang-orang di dalamnya, 2)
terdapat beberapa nilai-nilai dasar masyarakat Jepang seperti
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semangat tim, relasi informal, dan loyalitas seumur hidup yang
dipegang teguh oleh karyawan perusahaan, dan 3) adanya budaya
mutu yang direfleksikan dalam pengendalian proses daripada
produk.
Persoalan internal yang menjadi faktor atau nilai dominan
yang mempengaruhi efektivitas manajemen mutu layanan
akademik adalah budaya masyarakat sekitar.
Sebagaimana
dikemukakan
Sejalan dengan itu Steers & Black (1994)
menyebutkan “Culture is the common set of behaviors, values,
beliefs, patterns of thinking and assumptions shared by members
of an organization. Culture shapes our view of the world. Culture
determines how we think and behave towards others, the world,
and ourselves‖.
Sebagaimana difahami bahwa budaya kerja organisasi
dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Secara sosiologi ada stigma
yang melekat pada masyarakat Jambi sebagai masyarakat yang
santai, stigma ini tentu memerlukan penelitian lebih lanjut untuk
pembuktiannya. Namun, berdasarkan temuan di lapangan terdapat
sejumlah karakteristik yang menunjukkan bahwa masyarakat
kampus, termasuk staf akademik (dosen) sebagai ujung tombak
pengajaran memiliki etos kerja yang rendah, budaya santai.
Sejumlah tradisi buruk dalam manajemen mutu layanan
seperti; 1) kebiasaan staf akademik (dosen) memberikan layanan
pembelajaran tidak in time, sehingga layanan yang disajikan
terkesan kurang efektif, 2) kebiasaan tidak memenuhi jadwal /
kalender akademik secara tepat dan kurang disiplin dalam
mempersiapkan rencana perkuliahan dan bahan ajar, 3) tradisi
„ngerumpi‟ di kantor mengenai sesuatu yang tidak akademis, d)
tradisi mengajar konvensional, kurang memiliki ghirah untuk
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melakukan inovasi-inovasi terkait dengan matakuliah yang
diampuh, serta sejumlah kebiasaan indisipliner lainnya.
Budaya lain yang ditemukan ikut mewarnai kurang efektifnya
manajemen mutu layanan akademik adalah budaya formalistik dan
instan. Hal ini ditandai dengan karakteristik; 1) perencanan mutu
yang lebih mengedepankan hasil daripada proses, 2) standar
prosedur operasi dan standar mutu dibuat hanya untuk memenuhi
persyaratan sistem manajemen mutu, tanpa memperhatikan
kesesuain dengan lapangan dan partisipasi lower management, 3)
kegiatan – kegiatan perbaikan mutu, semisal pelatihan, workshop
yang cenderung dipersingkat untuk menyelesaikan „proyek‟, (4)
pelaksanaan layanan akademik yang mengabaikan kesesuaian
dengan standar mutu dan perencanaan pembelajaran, 5) evaluasi
pembelajaran yang kurang memenuhi standar dan kriteria yang
ditetapkan, 6) evaluasi manajemen mutu yang cenderung yang
tidak diikuti dengan tindakan koreksi dan perbaikan. Budaya / etos
kerja manajemen dan staf akademik yang kurang produktif
tersebut dalam kacamata penulis menjadi faktor kelemahan utama
yang dalam menyajikan layanan akademik yang optimal.
Mindset birokratis.
Permasalahan kedua yang dialami oleh kedua Perguruan Tinggi
adalah terkait dengan mindset birokratis. Penyusunan perencanaan
strategis pada menganut tradisi hirarki, topdown. Sebagaimana
dijelaskan dimuka bahwa dalam penyusunan renstra, mulai dari
visi, misi, dan rencana pengembangan diturunkan secara hirarki
dari renstra Diknas dan cenderung merupakan idealisme top
management. Tradisi ini mengeliminasi peran middle dan lower
management
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dalam ikut merumuskan renstra,

sehingga

berimplikasi

terhadap

rendahnya

rasa

memiliki

terhadap

perencanaan yang ada. Hal ini diperparah dengan minimnya
sosialisasi terhadap perencanaan mutu sampai pada level lower
management.
Kondisi yang sama juga terjadi konteks
pengorganisasian, sejumlah departemen yang dibentuk kurang
memiliki kepekaan terhadap peningkatan mutu layanan akademik.
Mindset biraokratis tidak hanya terjadinya dalam konteks
manajerial namun juga ditemukan dalam sikap mental dosen yang
kurang empati dalam memberikan layanan kepada mahasiswa,
misalnya keinginan untuk melaungkan waktu untuk berdiskusi
dengan mahasiswa, keinginan untuk memberikan bimbingan
/konseling akademik kepada mahasiswa, serta mindset staf
akademik yang merasa superior dan selalu menuntut penghargaan
lebih dari mahasiswa.
Tradisi birokratis-hirarkis sesungguhnya dapat difahami
sebagai manifestasi dari satu sistem, hanya saja tradisi ini dalam
masyarakat modern yang menuntut layanan yang terbuka dan
cepat, sudah selayaknya dipertimbangkan lagi. Sebuah organisasi,
termasuk perguruan tinggi hakikatnya memiliki satu karakteristik
dan keunikan sendiri. Tradisi manajemen mutu selayaknya
mempertimbangkan
aspek
tersebut,
disamping
aspek
perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
Sebab ditemukan kecenderungan bahwa tradisi birokratis-hirarkis
lebih bersifat tertutup, individualis, dan tidak pro terhadap
perubahan, serta menyuburkan gaya kepemimpinan feodal.
Birokrasi memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan
sendiri (self serving), mempertahankan statusquo dan resisten
terhadap perubahan, dan memusatkan kekuasaan.
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Tradisi tersebut juga direfleksikan dalam prosedur-prosedur
kerja yang disusun, terdapat kecenderungan panjang dan berbelit.
Tradisi birokratis ini tidak hanya diwujudkan dalam pelaksanaan
prosedur kerja, namun ada kecenderungan sudah menjadi sebuah
paradigma berfikir yang dimanifestasikan dalam bentuk tradisi
para pejabat dan staf akademik untuk dihormati secara birokratis,
sehingga untuk mengikuti ujian skripsi saja misalnya mahasiswa
harus melengkapi 20 persyaratan, demikian juga prosedurprosedur lain yang terkait dengan pelayanan terhadap mahasiswa.
Hal ini sejalan dengan penelitian Islamy (1998) yang
menyimpulkan birokrasi di kebanyakan negara berkembang
termasuk Indonesia cenderung bersifat patrimonialistik; tidak
efisien, tidak efektif (over consuming and under producing), tidak
obyektif, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan
kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum, tidak lagi
menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa dan
sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif.
Hasil penelitian (Santoso, 1993; Thaba, 1996; Fatah, 1998)
juga menyebutkan bahwa birokrasi di Indonesia ada
kecenderungan berkembang kearah ―parkinsonian”, dimana
terjadinya proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran
struktur dalam birokrasi secara tidak terkendali. Pemekaran yang
terjadi bukan karena tuntutan fungsi, tetapi semata-mata untuk
memenuhi tuntutan struktur. Disamping itu terjadinya birokrasi
―orwellian” yakni proses pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas
masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi dikendalikan
oleh birokrasi. Akibatnya, birokrasi Indonesia semakin membesar
(big bureaucracy) dan cenderung tidak efektif dan tidak efisien.
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Pada kondisi yang demikian, sangat sulit diharapkan birokrasi siap
dan mampu melaksanakan kewenangan barunya secara optimal.
Waters (1994) menambahkan bahwa kegagalan daripada
pelayanan publik ini disebabkan karena aparat (birokrasi) tidak
menyadari adanya perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam
budaya masyarakatnya dari budaya yang bersifat hirarkis, budaya
yang bersifat individual, budaya yang bersifat fatalis, dan budaya
yang bersifat egaliter. Pelayanan publik yang modelnya birokratis
cocok untuk budaya masyarakat hirarkis; pelayanan publik yang
modelnya privatisasi cocok untuk budaya masyarakat individual
(yang anti hirarkis); pelayanan publik yang modelnya kolektif
cocok untuk budaya masyarakat fatalis (yang mendukung budaya
hirarkis dan anti budaya individu); sedangkan pelayanan publik
yang modelnya memerlukan pelayanan cepat dan terbuka cocok
untuk budaya masyarakat egaliter (yang anti budaya hirarki, anti
budaya individu dan anti budaya fatalis).
Sikap mental
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada gejala di kalangan
manajemen dan staf akademik berupa lahirnya sikap mental
hipokrit, termasuk sikap mental warisan penjajah dimana atasan
cenderung ingin dilayani dan memiliki syahwat menguasai,
sementara yang di bawah cenderung menjadi penjilat. Sikap
mental demikian tampak mempengaruhi kinerja manajemen dan
staf akademik. Sejumlah karakteristik dapat dikemukakan sebagai
berikut:


Terdapat kecenderungan pihak manajemen melakukan
pembenahan terhadap mutu akademik lembaga hanya untuk
memenuhi kebutuhan audit tahunan, persyaratan akreditasi,
atau untuk memenuhi persyaratan administratif lainnya. Pada
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saat proses akreditasi misalnya, semua kelengkapan catatan
mutu terpenuhi, termasuk tersedianya silabus, SAP,
kelengkapan buku pada semua jurusan, dll. Namun semua
kelengkapan tersebut „direkayasa‟ untuk memperoleh level
akreditasi yang layak. Bila semua proses auditing dan
akreditasi selesai maka lembaga kembali seperti semula,
kinerja lembaga mulai menurun, tidak ada upaya untuk
melakukan pembenahan secara kontinyu (continuous
improvement). Sehingga hampir dapat dipastikan seringnya
terjadi kesenjangan antara dokumen catatan mutu dengan
kondisi nyata di lapangan.


Adanya kecenderungan di kalangan staf akademik(dosen)
hanya melengkapi perangkat pembelajaran untuk memenuhi
instruksi pimpinan, seperti pembuatan SAP,
absensi
kehadiran, dll. Jika diamati sebagian besar staf akademik
memenuhinya hanya untuk kepentingan administratif, berbeda
dengan pelaksanaan sesungguhnya.



Kecenderungan
lain
adalah
masih
terdapat
staf
akademik/dosen memberikan layanan akademik, semisal
bimbingan praktek kerja lapangan hanya sekadar untuk
menghabiskan anggaran praktek dan laporan ke atas,
sedangkan mutu layanan sendiri masih belum optimal.
Demikian juga dalam pemberian nilai ujian mata kuliah,
terdapat
kecenderungan di kalangan sebagian dosen
memberikan nilai hasil katrolan dengan nilai terendah B. Hal
ini biasanya dilakukan oleh dosen untuk menutupi
keterbatasan diri karena kurang menguasai materi ajar,
menarik simpati mahasiswa dan menghindari komplain karena
kurang disiplin dalam mengajar, dan untuk meningkatkan
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persaingan dengan jurusan/prodi lain. Kesemua argumen
tersebut merupakan alasan yang tidak didasari aspek
objektivitas, namun lebih merupakan sikap mental hipokrit
yang dipraktekkan oleh staf akademik.
Selain sikap mental hipokrit, sikap mental materialisme juga
ikut menjadi problem dalam upaya peningkatan kinerja layanan
akademik. Faham materialisme adalah pandangan hidup yang
mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di
dalam alam kebendaan semata dengan mengesampingkan segala
sesuatu yang mengatasi alam indera. Orientasi materialis yang
dimaksud adalah adanya kecenderungan dari mayoritas pihak
manajemen, termasuk dosen, yang memaknai setiap kegiatan yang
bertujuan meningkatkan mutu layanan, seperti kegiatan
konsorsium, pelatihan dosen, pelatihan SAP, pembuatan SAP,
praktikum, pengadaan bahan pustaka serta kegiatan akademik
lainnya sebagai kegiatan yang harus bernilai „income‟. Kondisi ini
berimplikasi terhadap kurang optimalnya output dari kegiatan
tersebut untuk peningkatan mutu layanan, hal ini dapat dibaca dari
sejumlah karakteristik sebagai berikut;
1) Kegiatan – kegiatan yang diproyeksikan untuk peningkatan
mutu, seperti seminar, konsorsium, pelatihan, SAP, dan
sejenisnya dilaksanakan terkesan hanya sebagai rutinitas
akademik, melepaskan kewajiban. Kegiatan – kegiatan
tersebut mayoritas kurang diorganisir secara maksimal
sehingga output dari kegiatan tersebut dapat ditemukan kurang
/tidak follow upi dengan implementasi di lapangan.
2) Terdapat kecenderungan di kalangan dosen dan manajemen,
dan ini sudah hampir menjadi budaya pada kedua PT bahwa
setiap aktivitas akademis yang disajikan, seperti bimbingan
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akademik bagi mahasiswa, praktikum, pembuatan SAP,
silabus, modul/diktat kuliah dan kegiatan akademis lainnya
harus mendapat imbalan yang pantas, padahal sejatinya
pekerjaan tersebut notabene adalah merupakan tanggung
jawab profesionalisme yang melekat pada jabatan dosen,
sehingga sejatinya mereka memiliki tanggung jawab untuk
merealisasikannya tanpa bergantung pada imbalan finansial.
Orientasi‟proyek‟ dalam setiap aktivitas peningkatan mutu ini
berimplikasi secara massive terhadap efektifitas peningkatan
mutu layanan akademik, seperti permasalahan ketiadaan
Silabus yang update, kekurangan SAP pada mayoritas mata
kuliah, kekurangan bahan ajar berupa diktat/modul, tidak
efektifnya layanan bimbingan akademik, sangat kental
disebabkan tidak disediakannya anggaran oleh Fakultas untuk
tujuan pembuatan perangkat pembelajaran tersebut. Hal ini
tentunya berdampak langsung dan nyata pada mutu layanan
akademik.
Orientasi materialis yang mewarnai manajemen PT dapat
dimaklumi sebagai sesuatu yang lumrah untuk memenuhi
kebutuhan dan kelangsungan. Hanya saja, faham ini sejatinya
tidak menjadikan materi sebagai ukuran utama dalam memberikan
layanan terbaik. Aspek profesionalisme dan keikhlasan bekerja
seharusnya juga menjadi penyeimbang dalam memberikan
kontribusi bagi pengembangan akademis.
Pola Komunikasi
Faktor lain yang mempengaruhi kurang optimalnya mutu layanan
akademik adalah persoalan komunikasi antara top management
dan middle, lower management. Jika dua faktor pertama terkait
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dengan faktor budaya dan sikap mental, maka faktor ketiga ini
merupakan faktor hubungan kemanusiaan, interaksi. Penulis
menemukan adanya gap komunikasi, atau bahkan komunikasi
yang terputus baik antara top management, dalam hal ini pimpinan
universitas/institut dengan middle management dan lower
management, yaitu para pimpinan fakultas, termasuk dosen dan
staf administrasi. Demikian juga kurangnya koordinasi yang baik
antara bagian/unit-unit pelaksana teknis yang berhubungan dengan
mutu dengan fihak fakultas. Sejumlah karakteristik yang
ditemukan adalah;
1) visi, misi, dan rencana strategi yang dirumuskan oleh
notabene pihak top management, kurang dikomunikasikan
secara efektif ke level manajemen menengah atau bawah,
termasuk dalam kaitan ini adalah dosen sebagai pelaksana
layanan akademik, sehingga hampir semua sivitas akademika
jika ditanya, tidak memahami visi, misi, dan tujuan
lembaganya. Implikasinya adalah idealisme yang dituangkan
dalam visi, misi tersebut tidak dimanifestasikan dalam content
layanan akademik, padahal wujud manusia yang dicitakan
tertuang dalam renstra.
2) Penetapan standar mutu akademik dan standar lainnya
merupakan rumusan sepihak, dengan sedikit koordinasi
dengan pihak terkait lainnya. Sehingga acapkali ditemukan
dualisme standar, antara Universitas/Institut dengan Fakultas.
3) Terjadinya tumpah tindih (overlap) kebijakan dan tugas,
khususnya antara unit-unit pengendalian dan pelaksana
peningkatan mutu dengan fakultas.
Hal ini
mengindikasikan lemahnya koordinasi dan
komunikasi antar bagian, khususnya dalam memberikan layanan
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akademik yang terpercaya. Implikasinya, standar mutu yang telah
ditetapkan sulit dicapai secara maksimal, bahkan ada indikasi
bahwa kelulusan mahasiswa
pada sejumlah standar mutu
akademik masih menggunakan pendekatan „kemanusiaan‟,
daripada kualitas sesungguhnya.
Komunikasi
merupakan
aspek
penting
dalam
berorganisasi. Hasil penelitian seorang pakar komunikasi
menyimpulkan bahwa sekitar 75% - 90% waktu kerja digunakan
pimpinan atau manajer untuk berkomunikasi, makin baik
komunikasi makin baik pula kemungkinan kerja sama mereka.
Komunikasi yang efektif menuntut rasa saling menghormati,
percaya, dan tanggung jawab (Usman, 2006)
Sistem kontrol mutu.
Faktor lain yang mempengaruhi kurang optimalnya mutu layanan
akademik pada
lemahnya sistem pengawasan terhadap
pelaksanaan layanan mutu. Ada kecenderungan bahwa standar,
kebijakan, dan manual mutu yang telah dirumuskan tidak diikuti
dengan pengawasan yang melekat. Kontrol mutu baik yang
dilakukan oleh top management maupun Fakultas, baru pada
pengawasan terhadap tingkat kehadiran dosen, itupun cenderung
tidak ditindak lanjuti dengan peringatan atau sangsi jika ditemukan
ketidaksesuaian.
Sedangkan kontrol terhadap kompetensi dosen secara
menyeluruh di kelas, termasuk penguasaan materi, penggunaan
literatur, dan kemampuan berkomunikasi dengan mahasiswa
belum menjadi bagian yang diprioritaskan. Meskipun ditemukan
adanya Fakultas yang memiliki inisiatif untuk membuat rapor
dosen yang merupakan hasil penilaian mahasiswa per semester,
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itupun belum dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan
kebijakan ke depan. Demikian juga komplain mahasiswa terhadap
kompetensi dan disiplin mengajar dosen tertentu, meskipun sering
disampaikan kepada pihak Jurusan/prodi, namun belum tindakan
koreksi (corrective action) untuk permasalahan tersebut belum
maksimal dilakukan, karena kendala minimnya SDM dosen
berkualitas, disamping pertimbangan „kemanusiaan‟.
Lemahnya sistem pengawasan /kontrol mutu tersebut
berimplikasi terhadap kurang terpantaunya mutu layanan
akademik yang disajikan oleh dosen, sehingga mutu layanan
pembelajaran di kelas sangat bergantung pada awareness dosen
bersangkutan. Kenyataan ini tentu memberikan peluang yang
sangat lebar untuk terjadinya tindakan indisipliner dalam
menyajikan layanan. Demikian juga pengawasan terhadap
bimbingan akademik dan karya tulis, peran pihak manajemen baru
batas penentuan pembimbing dan penyediaan blangko konsultasi,
sementara efektifitasnya kurang terpantau. Kondisi ini
menyebabkan layanan bimbingan akademik dan karya tulis kurang
memberikan kontribusi bagi kepuasan dan pencapaian mahasiswa,
sebab mayoritas dosen pembimbing akademik lebih memahami
hubungan dengan mahasiswa bimbingan sebagai hubungan
administratif, untuk legalitas kontrak semata, daripada hubungan
konseling.
Keadaan ini tentunya berdampak pada rendahnya mutu
layanan, dimana mahasiswa sejatinya mendapatkan layanan
konseling, khususnya terkait dengan persoalan akademik dan non
akademis yang ditemui maksimal dalam satu semester. Demikian
juga, kurang efektifnya bimbingan karya tulis/skripsi
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menyebabkan mutu karya tulis mahasiswa ditemukan belum
maksimal, baik dari segi isi, penyajian, maupun metodologi.
Faktor-faktor yang Terkait Kepuasan Mahasiswa
Hasil studi menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa terhadap
mutu layanan akademik bervariasi, bergantung pada harapan
(expectation) mereka terhadap satu layanan. Bagi mahasiswa yang
memiliki harapan yang tinggi terhadap layanan akan tidak
terpuaskan dengan layanan yang kurang maksimal, sedangkan
bagi mahasiswa yang memiliki harapan yang rendah terhadap
layanan lebih permisif terhadap mutu layanan akademik yang
diterima.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan paling
tidak meliputi tiga aspek, yaitu;
Pertama, persepsi mutu layanan inti (core service). Mutu
layanan akademik dicirikan dengan sejumlah dimensi layanan,
khususnya dimensi perangkat lunak layanan, meliputi aspek
correctness,
reliability,
efficiency,
integrity,
usability,
maintainability, testability, expandability, probability, dan
interoperability. Dimensi utama yang mempengaruhi kepuasan
mahasiswa terhadap mutu layanan adalah dimensi reliability yaitu
sejauhmana pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang
disajikan benar (correct), akurat (accuracy), dan terkini (up to
date). Mayortias mahasiswa mengaku puas jika materi (content)
layanan yang diterima merupakan sesuatu yang dirasa
mengembangkan pengetahuan mereka, dan memilik hubungan
dengan perkembangan kekinian.
Kepuasan mahasiswa dicirikan dengan sejumlah karakteristik
yang ditampakkan dalam wujud perilaku. Mahasiswa yang puas
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terhadap layanan pembelajaran cenderung menampilkan sikap
positif dalam bentuk kreativitas, minat, dan motivasi mengikuti
perkuliahan dan menyelesaikan tugas, berpartisipasi aktif dalam
pembelajaran, serta semangat untuk meraih hasil belajar yang
lebih tinggi. Sikap lain yang ditunjukkan oleh mahasiswa
terhadap dosen yang mengajarkan dengan bermutu adalah dengan
membeli buku, melakukan diskusi sendiri jika dosen belum hadir.
Mahasiswa yang puas terhadap layanan bimbingan karya tulis
ditandai dengan semangat untuk mengikuti bimbingan baik pada
aspek konten maupun aspek metodologi, serta keinginan untuk
menghasilkan karya tulis yang murni. Mahasiswa yang puas
terhadap mutu layanan perpustakaan menunjukkan kepuasan
dengan sikap antusias mengunjungi perpustakaan dan institut dan
jurusan serta kemauan memfotokopi atau mengadakan
buku/referensi sejenis. Sedangkan kepuasan mahasiswa terhadap
layanan praktikum ditunjukkan dengan antusiasme mengikuti
kegiatan praktikum secara seksama, rajin bertanya, dan
mempraktekkan sendiri. Respon tersebut sejalan dengan pendapat
Oliver (1997, hlm. 13–14) bahwa :”satisfaction is the customer‘s
fulfillment response. Kotler (1996) menyebutnya sebagai ―the
state in which customer needs, want, and expectations, through the
transaction cycle, are exceeded‖
Sebaliknya layanan akademik yang kurang bermutu disikapi
oleh mahasiswa dengan tindakan-tindakan yang negatif. Sikap
negatif mahasiswa ditunjukkan dalam bentuk sering datang
terlambat masuk kuliah, tugas kuliah tidak maksimal, kurang aktif
dalam merespon perkuliahan, motivasi berprestasi rendah, dan
sebagainya.
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Temuan tersebut menunjukkan bahwa persepsi (pemahaman)
mahasiswa terhadap mutu layanan mempengaruhi tingkat
kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Daya kritis dan
tingkat pengetahuan mahasiswa menjadi faktor utama yang
mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap mutu layanan.
Mahasiswa dengan pengetahuan dan daya kritis yang tinggi lebih
memiliki pemahaman terhadap mutu layanan yang berkualitas,
sebaliknya mahasiswa dengan tingkat pengetahuan dan kepedulian
rendah cenderung memiliki ekspektasi yang rendah terhadap mutu
layanan.
Karena itu, guna meningkatkan kepuasan mahasiswa maka
persepsi dan pengetahuan mereka terhadap mutu harus
ditingkatkan. Pihak manajemen dalam kaitan ini seharusnya
memberikan layanan yang tidak hanya memuaskan pelanggan,
namun juga melebihi kepuasan pelanggan.
Kedua, interaksi mahasiswa dan dosen. Hasil studi
menunjukkan bahwa kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan
akademik juga dipengaruhi interaksi pelanggan (mahasiswa) dan
penyaji layanan (dosen). Mahasiswa menunjukkan respon positif
terhadap metode pelayanan yang lebih empathy dan
memperhatikan tingkat kemampuan mahasiswa.
Mayoritas
mahasiswa mengakui lebih menyenangi dosen yang meskipun
tidak terlalu pintar namun mampu menjadi pembimbing terhadap
kesulitan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas.
Karakteristik interaksi yang bermutu ditunjukkan dengan polapola komunikasi yang intens dalam pembelajaran, penggunaan
metode yang bervariasi, praktikum yang dilakukan bersama, serta
bimbingan akademik dan skripsi yang didasari prinsip konseling.
Pola interaksi yang komunikatif terbukti memberikan kepuasan
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mahasiswa, hal ini dicirikan dari perilaku mahasiswa, seperti sikap
antusias terhadap materi yang disajikan, sikap patuh terhadap
aturan akademik, sikap hormat terhadap dosen/pembimbing, dan
kesadaran untuk lebih berprestasi.
Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpuasan mahasiswa tidak
sepenuhnya berhubungan kualitas jasa inti (content) layanan,
namun lebih kental dipengaruhi oleh pola interaksi mahasiswa
dengan dosen/pembimbing.
Menurut Doelhadi (2006) “kunci utama yang mempengaruhi
kepuasan pelanggan adalah interaksi antara produsen dengan
pelanggan yang mempunyai kualitas rangsangan terhadap
perasaan nyaman yang dirasakan pelanggan” Menurut Barner
(2001) ada lima faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan,
yaitu; 1) produk atau jasa inti, 2) sistem dan pelayanan pendukung,
3) performa teknis, 4) elemen interaksi dengan pelanggan, 5)
elemen emosional-dimensi afektip pelayanan.
Kekuatan Pendorong (driving force)
Potensi dan kekuatan yang dikemukakan disini adalah potensi dan
kekuatan yang sifatnya internal lembaga yang dapat menjadi
driving force bagi lembaga untuk tetap survive dalam memberikan
layanan akademik yang bermutu kepada mahasiswa selaku
pengguna jasa pendidikan.
Falsafah Hidup Masyarakat
Praktek manajemen mutu layanan akademik pada dipengaruhi
secara kental oleh filosofi hidup masyarakat yang membentuk
karakter dan watak para pengelola dan dosen sebagai eksekutor
layanan akademik. Filsafat hidup yang dianut oleh masyarakat
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setempat adalah “ adat bersendi syara‘, syara‘ bersendi
kitabullah”. Filosofi ini bermakna bahwa perilaku dan aktivitas
masyarakat didasari oleh nilai-nilai syariat, dan syariat tersebut
didasarkan pada al-Quran. Artinya nilai-nilai Qurani sejatinya
merupakan landasan kehidupan masyarakat.
Sejarah historis keberadaan
kedua lembaga adalah
manifestasi tanggung jawab masyarakat untuk mewariskan nilainilai setempat dan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh mayoritas
masakat. Falsafah tersebut kemudian cukup mewarnai tradisi
manajerial lembaga yang dapat dilihat dari karakteristik sebagai
berikut; 1) Layanan akademik yang content nya diarahkan untuk
menghasilkan output dan outcome mahasiswa yang memiliki
pengetahuan keagamaan (baca: keislaman) dan budaya daerah
untuk mampu berkiprah dalam kehidupan sosial –keagamaan
masyarakat, 2) tradisi manajerial yang didasari atas nilai – nilai
kebersamaan dan penghargaan terhadap keberagaman, hal ini
dalam batas-batas tertentu mampu menghasilkan kinerja yang
diharapkan dalam batas-batas tertentu. 3) pelaksanaan layanan
akademik yang didasari atas nilai-nilai keikhlasan dan ihsan, dan
pola hubungan dosen –mahasiswa yang didasari prinsip
kemanusiaan, serta penempatan mahasiswa dalam posisi sebagai
makhluk yang memiliki fitrah untuk dikembangkan.
Falsafah kerja dalam Islam mengajarkan bahwa kerja
harus dilakukan secara optimal (ihsan). Dalam Hadits disebutkan
sebagai berikut:
َّ إِ َّن
سانَ َعلَى ُك ِّل ش َْىء
َ ْاإلح
َ َّللا َ َكت
ِ َب
“Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan terhadap segala
sesuatu.” (Muslim, tt: 72).
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Nash di atas menjelaskan bahwa konsep kerja dalam Islam
diwakili dengan kata ihsan. Makna ihsan dalam manajemen
adalah pekerjaan harus dilakukan secara optimal, atau total dalam
istilah TQM. Falsafah kerja ihsan ini sejatinya menjadi core
values yang proses pembudayaan kerja optimal dalam manajemen
mutu. Etos kerja dalam Islam dapat disederhanakan menjadi
kemasan amar ma‘ruf nahi munkar. Makna amar ma‘ruf nahi
munkar sendiri bisa bersifat untuk diri sendiri dan orang lain.
Artinya, makna itu harus terinternalisasi pada setiap diri manusia
untuk kemudian bersifat out ward pada orang lain dan
lingkungannya. Etos kerja dalam Islam pada dasarnya merupakan
perwujudan nilai-nilai moralitas dan intelektualitas, sebagai
kesatuan penjelmaan dari abd‘ dan khalifah. Moralitas dapat
dilihat sebagai penjelmaan wawasan batin abd, yang fungsinya
memberikan
arah,
tujuan
dan
pemaknaan
dalam
mengaktualisasikan daya-daya intelektualnya. Intelektualitas
adalah penjelmaan kecerdasan khalifah yang fungsinya untuk
merumuskan konsep-konsep pemikiran yang mendalam dan
menyeluruh untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi
manusia dalam segala aspek kehidupannya secara konkrit.
Kedua lembaga telah meletakkan landasan filosofis dalam
rencana strategis, namun landasan tersebut ditemukan baru pada
level simbol, belum menjadi roh dari setiap kebijakan dan program
kerja aktual yang diimplementasikan di lapangan.
Aspek kesejarahan.
Salah satu potensi internal yang dimiliki oleh adalah aspek sejarah
kehadirannya yang murni merupakan wujud kebutuhan dan
dilatarbelakangi kebutuhan masyarakat akan layanan pendidikan.
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Kedua PT dalam kaitan ini hadir sebagai representasi pendidikan
„umum‟ dan kepentingan masyarakat pada bidang layanan
pendidikan „agama‟.
Pendirian lembaga tidak lepas perjuangan para founding
father yang notabene terdiri dari para tokoh masyarakat, ilmuan,
dan pemerintah juga berkat perjuangan para ulama yang konsen
perkembangan pendidikan. Pendirian dan Penegerian lembaga ini
juga tidak lepas dari peran pejabat, ulama, dan pemuka
masyarakat.
Aspek kesejarahan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran
Pendidikan Tinggi adalah pengejawantahan dari ghirah keilmuan
dan keagamaan masyarakat, karena itu tersebut sesungguhnya
adalah simbol keilmuan dan kaagamaan masyarakat Jambi dan
sekaligus kebanggaan masyarakat Jambi. Fakta sejarah ini
sejatinya merupakan driving force bagi untuk terus melakukan
inovasi guna berdiri sejajar dengan perguruan dengan perguruan
tinggi baik pada skala nasional maupun internasional, sebab itu
adalah amanah dari founding father.
Menilik perkembangan sejak berdiri hingga saat ini, dapat
difahami telah terjadinya sebuah proses dialektika antara
kehidupan masyarakat (stakeholder) dengan perguruan tinggi.
Semakin beragamnya jurusan dan program studi yang ditawarkan
menjadi karakteristik yang cukup nyata dari keinginan untuk
meneruskan cita-cita pendiri dalam merespon kebutuhan
masyarakat yang terus berubah seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya.
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Keberbedaan dan Keunggulan.
Keunggulan dan kekuatan kedua dari keduanya dalam konteks
lokal adalah masing-masing Perguruan Tinggi memiliki
keberbedaan dan keunggulan dibanding perguruan tinggi lain yang
ada. Lembaga Pertama merupakan representasi masyarakat untuk
pendidikan „umum‟, sedangkan Lembaga Kedua adalah satusatunya representasi pendidikan „agama‟. Kedua lembaga tersebut
juga menawarkan program studi yang beragam dan berbeda.
Dibandingkan dengan perguruan tinggi setempat, ini memiliki
pangsa pasar yang jelas dan setia.
Lembaga Pertama secara spesifik memiliki keunggulan dan
kekuatan pada aspek fasilitas, sumberdaya manusia, defersifikasi
program studi, serta letak geografis. Keunggulan tersebut juga
didukung dengan animo masyarakat yang menempatkannya
sebagai perguruan tinggi pavorit di Provinsi dan selalu menjadi
pilihan pertama.
Sedangkan Lembaga Kedua disamping keunggulan sebagai
representasi lembaga pendidikan keIslaman di Provinsi, juga
memiliki keberbedaan pada aspek pembinaan kemampuan ibadah,
bahasa, dan moral dengan telah didirikannya ma‘had al jami‘ al
‗aly (semacam pesantren perguruan tinggi). Program ini wajib
diikuti oleh mahasiswa semester awal sesuai rekomendasi hasil
test masuk. Keberadaan ma‘had tersebut menjadi salah satu
benteng moral di tengah gejala menurunnya nelai moral di
kalangan mahasiswa.
Meskipun keunggulan dan keberbedaan tersebut baru pada
tataran lokal, namun paling tidak mampu menjadikan kedua
Lembaga tersebut tetap survive di tengah menjamurnya perguruan
tinggi lokal yang menawarkan program studi unggulan, serta
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kecenderungan masyarakat melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi ternama di luar provinsi.
Jurusan /program studi yang ditawarkan pada
kedua
Lembaga sangat bervariasi dan secara umum match dengan
kebutuhan pasar, khususnya di Provinsi. Bervariasinya program
studi yang ditawarkan tersebut menjadi kekuatan internal lembaga
guna menjadi mahasiswa dari berbagai daerah untuk memilih
salah satu dari kedua Lembaga tersebut sebagai pilihan alternatif.
Lembaga Kedua misalnya memiliki program tadris yang
menampung mahasiswa yang memiliki kecenderungan di bidang
ilmu-ilmu pendidikan eksakta, seperti biologi, fisika, dan
matematika. Sementara Lembaga Pertama mengembangkan
program studi Kedokteran yang menjadi salah satu kebutuhan
utama stakeholder di Jambi khususnya.
Kelemahan
Masalah dan kelemahan manajemen mutu layanan akademik pada
dapat dilihat dari sejumlah aspek berikut.
Pertama, budaya kerja pengelola dan staf akademik (dosen) yang
cenderung memiliki etos yang kurang mendukung peningkatan
kinerja layanan. Budaya kerja yang dimaksud adalah budaya kerja
santai, intant/formalistik, dan paternalis. Budaya kerja santai
tercermin dari perilaku manajemen dan staf akademik sehari-hari,
seperti kebiasaan indisiplin dalam memenuhi kalender akademik
dan tatap muka, kebiasaan molor masuk kerja dan mangkir,
kebiasaan terlambat memenuhi janji dengan mahasiswa, kebiasaan
terlambat menyerahkan nilai, dan perilaku indisipliner lainnya.
Budaya instan, ditandai dengan perilaku manajerial dan tenaga
pengajar yang cenderung „menghalalkan‟ segala cara untuk
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memenuhi

kepentingan

pragmatis,

misalnya

pemenuhan

dokumen-dokumen mutu yang cenderung hanya untuk memenuhi
target sistem manajemen mutu, kebiasaan tenaga pengajar
mengejar target perkuliahan melalui „kuliah padat‟, kebiasaan
evaluasi pembelajaran yang kurang standar dan subjektif.
Sedangkan budaya paternalistik, “asal bapak senang”, ditandai
dengan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap atasan yang
berimplikasi terhadap lahirnya rendahnya tingkat inovasi dan
koordinasi antara bagian yang menangani mutu layananan
akademik.
Kedua, masalah kedua yang dihadapi oleh adalah mindset
pengelola dan staf akademik yang memiliki keyakinan bahwa
jabatan yang dimiliki, baik sebagai pengelola/pejabat maupun
dosen merupakan posisi terpandang dan harus mendapatkan
penghargaan. Mindset demikian berimplikasi terhadap rendahnya
keinginan baik pengelola maupun dosen untuk memberikan
layanan terbaik kepada mahasiswa, sejumlah fakta di lapangan
misalnya ditemukan; adanya kecenderungan dosen untuk selalu
mendapatkan penghargaan dan kepatuhan dari mahasiswa, hal ini
kemudian merambah pada proses pembelajaran yang tidak
memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berbeda pendapat
dengan dosen. Kondisi lain menunjukkan adanya kecenderungan
dosen enggan meluangkan waktu bagi mahasiswa untuk
berkonsultasi berkenaan dengan persoalan akademik. Mindset
demikian selanjutnya melahirkan budaya kepatuhan semu di
kalangan mahasiswa, kepatuhan yang hanya dilandasi kepentingan
pragmatis. Implikasi lainnya adalah lemahnya tradisi berfikir kritis
dan berfikir tingkat tinggi (high order thinking skills) yang
sejatinya merupakan karakteristik pengajaran di perguruan tinggi.
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Ketiga, menu layanan akademik (kurikulum). Kelemahan krusial
yang dialami oleh adalah konten layanan akademik yang masih
berhadapan dengan persoalan dikotomi, validititas, kesegaran
(uptodateness), ketertarikan mahasiswa (student‘s intrest), dan
kesesuaian dengan persoalan sosial ( consistent with social
problems).
Persoalan dikotomi keilmuan merupakan problem utama layanan
akademik pada, dikotomi tersebut ditunjukkan dengan karateristik;
1) dikotomi pada aspek mindset tenaga pengajar yang memiliki
keyakinan bahwa ilmu-ilmu umum dan ilmu –ilmu agama
memiliki perbedaan secara tegas, 2) konten layanan akademik,
misalnya pada pengetahuan „umum‟ , seperti fisika dasar, kimia
dasar, ilmu alamiah dasar, dan sebagainya kontennya murni
sebagai ilmu pengetahuan tanpa ada sentuhan aspek keTuhanan
dan aspek etik. 3) proses pembelajaran dengan metode/strategi
pembelajaran yang kurang mampu mengantarkan mahasiswa
memiliki pemahaman yang utuh terkait sebuah subjek. Proses
pembelajaran cenderung hanya sebagai proses transfer ilmu
(transfer of knowledge) sedangkan transfer nilai (transfer of value)
kurang menjadi perhatian. Meskipun ada upaya integrasi
keilmuan, dengan menyajikan pengetahuan „agama‟ pada semua
jurusan, khususnya jurusan – jurusan „umum‟, namun strategi
demikian belum mampu melahirkan output mahasiswa yang
memiliki basis keilmuan yang memiliki akar keTuhanan dan etikemansipatorik yang kuat.
Alhasil, produk yang dilahirkan oleh perguruan tinggi
berbasis „umum‟, adalah output yang memiliki kemampuan pada
jurusan /program studi yang dipilih, sementara basis keagamaan
menempati posisi tersendiri dalam pikiran mereka, yaitu sebagai
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doktrin yang tidak memiliki relevansi dengan keahlian yang
mereka tekuni. Demikian juga aspek etik – emansipatorik diyakini
sebagai wilayah moral yang juga kurang memiliki korelasi dengan
keahlian mereka. Sedangkan perguruan tinggi yang berbasis
„agama‟, cenderung melahirkan output yang memiliki
pengetahuan keagamaan yang kuat, namun terkadang kurang
mampu mengkontekstualisasikannya dengan persoalan-persoalan
universal kemanusiaan, seperti persoalan hak-hak azazi manusia,
lingkungan, keadilan, dan sebagainya.
Persoalan lainnya adalah terkait dengan aspek validitas,
authentity, kesegaran (uptodateness), ketertarikan mahasiswa.
Konten layanan akademik (kurikulum dan pembelajaran)
memiliki kelemahan pada aspek
authentity (keaslian dan
kedalaman), misalnya ditemukan sejumlah matakuliah komponen
institut yang kurang memenuhi aspek kedalaman dan keaslian.
Meskipun matakuliah tersebut dipandang sesuai dengan persoalan
sosial, namun matakuliah-matakuliah tersebut sejatinya
terintegrasi dalam matakuliah induk lain yang sudah valid dan
otentik. Persoalan –persoalan sosial, seperti penyalahgunaan
narkoba, korupsi, kemiskinan, hak azasi manusia, keadilan, dan
lingkungan sejatinya dapat diimbuhkan dalam semua matakuliah
yang relevan tanpa harus menjadikannya sebagai matakuliah yang
berdiri sendiri.
Persoalan lain yang dihadapi adalah aspek kesegaran dan
kebaruan konten layanan, khususnya yang berhubungan dengan
silabus dan informasi yang disajikan dalam pembelajaran.
Kurikulum yang digunakan masih merupakan produk lama yang
menurut sebagian besar dosen sudah harus direvisi, silabus yang
kontennya sebagian sudah kurang uptodate dan kurang sejalan
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dengan

kebutuhan

mahasiswa

dan

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi. Sementara itu tradisi buku ajar/diktat
juga sudah kurang relevan dengan kebutuhan kekininian.
Konsekuensi logis dari konten layanan akademik demikian
hanya akan menghasilkan output lulusan yang kurang memiliki
kerangka keilmuan yang utuh, yang mampu memadukan antara
kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan
emosial. Lemahnya perhatian outcome perguruan tinggi terhadap
persoalan –persoalan etis dan persoalan kemanusiaan, sebaliknya
terdapat kecenderungan melahirkan manusia yang cenderung
melakukan eksploitasi terhadap alam dan manusia.
Keempat, metode pembelajaran. Kelemahan yang ditemukan
pada
adalah metode pembelajaran yang masih menganut
paradigma dosen sebagai pemilik kebenaran, sedangkan
mahasiswa hanya sebagai penerima kebenaran. Meskipun pada
dasarnya metode pembelajaran dengan pendekatan active
learning, seperti diskusi kelompok, dan sejenisnya sudah jamak
diterapkan namun pada namun pada kenyataannya dosen tetap
saja menjadi sumber kebenaran, sedangkan mahasiswa hanya
berdiskusi dalam batas-batas kemampuannya. Terdapat
kecenderungan metode dan strategi yang diterapkan belum mampu
memberdayakan kemampuan mahasiswa untuk berfikir tingkat
tinggi (high order thingking), sebaliknya metode yang ada
meskipun sudah menerapkan metode pembelajaran
aktif,
kolaboratif, kooperatif, namun kuatnya otoritas keilmuan dosen
menyebabkan mahasiswa sulit mengembangkan pemikiran kreatif
mereka. Konsekuensi, sejumlah mahasiswa takut berbeda
pendapat dengan dosen, karena pertimbangan „penghormatan‟, dan
pertimbangan pragamatis, seperti takut gagal dalam ujian. Metode
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di atas disebut oleh Paulo Friere sebagai „metode bank‟, dimana
pembelajaran didominasi oleh tenaga pendidik, sedangkan
mahasiswa berada pada posisi pasif, megikuti „kebenaran‟ yang
disampaikan oleh dosen. Kurikulum dan metode yang absolut
tersebut pada akhirnya akan melahirkan budaya bisu, dimana
mahasiswa hanya bisa mengiyakan saja. Metode „bank‟ tersebut
pada dasarnya merupakan wujud „penindasan‟ intelektual.
Sehingga dalam kondisi pembelajaran demikian dapat dipastikan
hanya akan menyuburkan tradisi „hafalan‟, yang pada saat
bersamaan melahirkan tradisi „taqlid‟ buta di kalangan mahasiswa.
Konsekuensi logis lainnya adalah lahirnya budaya pragmatik
–hipokrit di kalangan mahasiswa yang memandang proses
pembelajaran hanyalah proses untuk meraih indeks prestasi,
sehingga perlu pintar-pintar „mengambil hati‟ dosen guna meraih
skor terbaik. Sebuah ungkapan menarik dari Mastuhu (2001)
kiranya tepat untuk menggambarkan implikasi negatif dari metode
pembelajaran yang absolut tersebut: “Di satu sisi secara positif
IPTEK memang telah mengantarkan kehidupan yang lebih
modern; kita merasakan adanya dinamika kehidupan yang lebih
dinamis, mudah, bebas, dan dalam banyak hal juga nyaman.
Namun secara negatif kita juga merasakan kehidupan yang
semakin rendah dan terpuruk dalam kegelapan. Kemerosotan
moral, kekerasan, kesadisan, kebohongan, dan kejahatan lain yang
semakin tidak manusiawi. Antara yang halal dan haram berdiri
dalam kesejajaran dan semakin sulit dibedakan, dan dalam
kehidupan semakin terasa gaya machiavilian, yaitu menghalalkan
segala cara untuk mencapai tujuan. Kelima, aspek manajerial.
Sistem manajemen mutu yang diterapkan cenderung kurang
memiliki prinsip-prinsip sejalan dengan manajemen mutu terpadu
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(total quality management). Pertama, dokumen-dokumen mutu,
termasuk RENSTRA, manual mutu, standar mutu, standar
pelayanan, dan sejenisnya yang dikeluarkan cenderung diturunkan
dari atas (top down), tanpa melibatkan lower management
sehingga dokumen tersebut kurang match dengan aplikasi di
lapangan.
Kedua, kegiatan manajerial belum berpihak sepenuhnya pada
aspek pemenuhan kepuasan mahasiswa sebagai pengguna jasa
pendidikan, khususnya dalam peningkatan mutu proses
pembelajaran, seperti penyediaan fasilitas penunjang, perputakaan
yang relevan, dan dosen kompeten. Terdapat kecenderungan
manajemen/pimpinan lebih memberikan prioritas pada
pembangunan sarana fisik tersier daripada pembenahan sumber
daya dosen dan sarana yang berhubungan langsung dengan
pembelajaran.
Ketiga, manajemen mutu layanan akademik yang diterapkan
cenderung tambal sulam, belum ada satu sistem yang didasarkan
pada perbaikan yang berkelanjutan.
Keempat, gaya kepemimpinan perguruan tinggi yang
cenderung otoriter dalam pengambilan keputusan berimplikasi
lahirnya budaya paternalis, asal Bapak senang serta mematikan
kreativitas karyawan/dosen untuk memberikan ide-ide inovatif.
Kelima, sistem layanan akademik cenderung terlalu
birokratis, sejumlah departemen/fakultas terkait mutu memiliki
prosedur layanan tersendiri yang panjang dan berbelit. Terdapat
kecenderungan birokrasi pada menyuburkan lahirnya „penguasapenguasa kecil‟ di setiap departemen yang kurang konsen pada
mutu layanan akademik. Keenam, sistem evaluasi mutu layanan
akademik yang cenderung tidak diikuti dengan tindakan koreksi
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dan pencegahan, serta masukan dalam merumuskan kebijakan
berikutnya.
Kecenderungan (trends) Kedepan
Pertama, paradigma baru pendidikan tinggi. Grand Desain dan
Peta Jalan (road map) pendidikan tinggi mencakup penguatan
pelayanan dengan Academic Expectation pemantapan penataan di
segala bidang yang penekanannya pada upaya peningkatan
kualitas SDM, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan
teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
Pembangunan pendidikan nasional, selama kurun waktu 20052025 menetapkan visi: Terwujudnya Insan Indonesia Cerdas dan
Kompetitif. Untuk mewujudkan visi tersebut pembangunan
pendidikan nasional dibagi menjadi empat tahapan, yaitu: tahap
pertama, 2005-2009 bertema: peningkatan kapasitas dan
modernisasi; tahap kedua, 2010-2014 bertema penguatan
pelayanan; tahap ketiga, 2015- 2019 bertema daya saing regional;
dan tahap keempat 2020-2025 bertema daya saing internasional.
Jika kita lihat tahapan tersebut tercermin bahwa dua pertama
pembangunan pendidikan nasional berfokus internal, dan dua
tahap berikutnya berfokus ekternal. Berdasarkan tahapan
pembangunan di atas, selama kurun waktu 2010-2014 (tahapan ke2),
visi
Kementerian
Pendidikan
Nasional
adalah
Terselenggaranya Layanan Pendidikan Nasional untuk
Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif. Untuk
mewujudkannya, ditetapkan misi yang dikenal dengan istilah
Misi- 5K, yaitu: (1) meningkatkan ketersediaan layanan
pendidikan; meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan; (3)
meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; (4)
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meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan;
dan (5) meningkatkan kepastian/ keterjaminan memperoleh
layanan pendidikan. (Dikti, 2010).
Ada lima isu penting dalam dunia pendidikan. Pertama,
adalah hubungan pendidikan dengan pembentukan watak atau
dikenal dengan character building. Isu kedua, kaitan pendidikan
dengan kesiapan dalam menjalani kehidupan setelah seseorang
selesai mengikuti pendidikan. Ketiga, kaitan pendidikan dan
lapangan pekerjaan. Ini juga menjadi prioritas dalam
pembangunan lima tahun mendatang. isu yang keempat adalah
bagaimana membangun masyarakat berpengetahuan atau
knowledge society yang dimulai dari meningkatkan basis
pengetahuan masyarakat dan yang kelima bagaimana membangun
budaya inovasi. “The culture of inovation, yang sangat diperlukan
agar negara kita benar-benar menjadi negara yang maju di abad 21
ini,”
Dimulainya paradigma baru pendidikan tinggi di Indonesia
dalam membangun “Perguruan Tinggi Berbasis Riset dan sebagai
Pusat Pengembangan Enterpreneurship yang Berkelanjutan”. Ada
dua koridor sebagai aspek legal institusi mengemban dan
melaksanakan amanah, yakni: pertama arah dan kebijakan
Kementerian Pendidikan Nasional berlandaskan pada visi
“Terselenggaranya Layanan Pendidikan Nasional untuk
Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”. Kedua,
Higher Education Long Term Strategy (HELTS) menggarisbawahi
isu-isu strategis seperti penguatan dan kesetaraan akses ke
perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan relevansi, otonomi dan
akuntabilitas perguruan tinggi, serta perbaikan tata kelola dan
kesehatan organisasi masih relevan dengan kondisi aktual saat ini.
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Kedua, globalisasi / internasionalisasi pendidikan.
Menurut Effendi (2007, hlm. 4) “Internasionalisasi dan globalisasi
adalah ibarat kembar siam yang hampir sama bentuk fisiknya
tetapi berbeda sifat dan wataknya. Atau dapat juga ditamsilkan
sebagai orang yang memiliki kepribadian ganda. Yang pertama
adalah kepribadian yang baik, sopan, dan santun. Yang kedua,
adalah kepribadian yang jahat, brutal dan tamak”. Dunia
pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, telah lama, atau bahkan
sejak awal kelahirannya telah berkenalan baik dengan
internasionalisasi, kalau tidak mau mengatakan bahwa pendidikan
tinggi adalah buah dari internasionalisasi ilmu pengetahuan, seni
dan budaya. Karena menyadari manfaat besar dan positif dari
internasionalisasi, hampir tidak ada negara yang secara sadar mau
memisahkan dirinya dari arus internasionalisasi. Bahkan dalam
Pembukaan UUD 1945 tercantum jelas bahwa salah satu tujuan
pendirian Republik Indonesia amat dijiwai oleh semangat ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Perdagangan bebas jasa pendidikan tinggi kalau dilaksanakan
dalam kondisi interdependensi simetris antar negara atau lembaga
pendidikan memang dapat membuka lebar pintu menuju ke pasar
kerja global khususnya ke ekonomi negara maju yang telah
mampu mengembangkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan
(knowledge based economy). Tapi dalam kondisi interdependensi
asimetris dan lebih-lebih bila penyediaan jasa pendidikan tinggi
lebih dilandasi oleh motif for-profit semata, sedangkan tujuantujuan pendidikan lainnya akan dikorbankan.
WTO telah mengidentifikasi 4 mode penyediaan jasa
pendidikan sebagai berikut: (1) Cross-border supply, institusi
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pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui
internet dan on-line degree program, atau Mode 1; (2)
Consumption abroad, adalah bentuk penyediaan jasa pendidikan
tinggi yang paling dominan, mahasiswa belajar di perguruan tinggi
luar negeri atau Mode 2; (3) Commercial presence, atau kehadiran
perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk partnership,
subsidiary, twinning arrangement dengan perguruan tinggi lokal.,
atau Mode 3, dan (4) Presence of natural persons, dosen atau
pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokan, atau
Mode 4. Liberalisasi pendidikan tinggi menuju perdagangan bebas
jasa yang dipromosikan oleh WTO adalah untuk mendorong agar
pemerintah negara-negara anggota tidak menghambat empat mode
penyediaan
jasa
tersebut
dengan
kebijakan-kebijakan
interventionist.
Salah satu manifestasi globalisasi pendidikan tinggi adalah
berkembangnya pasar pendidikan tinggi tanpa batas (borderless
higher education market). Keterbatasan dana yang dialami oleh
negara-negara berkembang, peningkatan permintaan akan
pendidikan tinggi bermutu, serta kemajuan teknologi informasi
adalah tiga faktor yang mendorong pertumbuhan “borderless”
market dalam pendidikan tinggi. Perguruan tinggi di negaranegara maju, terutama Amerika Serikat, Inggris dan Australia
amat agresif memanfaatkan the new emerging market dengan
meningkatkan penyediaan layanan pendidikan tinggi, tidak
sepenuhnya dengan motif filantropis, tetapi dilandasi
pertimbangan for-profit dengan menerima sebanyak mungkin
mahasiswa luar negeri yang membayar penuh biaya
pendidikannya, mendirikan kampus-kampus cabang di negara lain,
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waralaba pendidikan atau kesepakatan twinning dengan perguruan
tinggi lokal, menyediakan pendidikan jarak jauh atau e-learning.
Menurut catatan Tim Koordinasi Bidang Jasa WTO di
Indonesia yang dikutip Kompas, sampai saat ini telah ada
permintaan enam negara anggota WTO, yaitu Amerika Serikat,
Cina, Selandia Baru, Australia, Jepang, dan Korea Selatan agar
Indonesia segera melakukan liberalisasi sektor pendidikan.
Disamping keenam negara tersebut sudah terdapat beberapa
lembaga pendidikan tinggi asing yang beroperasi di Indonesia,
seperti Politeknik Swiss, Swiss German School.
Kondisi merupakan kecenderungan perguruan tinggi ke
depan yang saat ini secara praktek yang lazim di sejumlah negara.
Sedangkan di Indonesia meskipun belum menjadi anggota WTO
bidang jasa pendidikan, namun sejumlah perguruan tinggi
sesungguhnya sudah memperaktekkan globalisasi pendidikan.
Misalnya sejumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini telah
mempekerjakan dosen-dosen dari luar negeri, pengiriman
dosen/mahasiswa melanjutkan pendidikan pada universitasuniversitas di luar negeri, atau kehadiran warga negara lain belajar
di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Trend ini disadari atau
tidak sudah dipraktekkan dengan menerima sejumlah mahasiswa
dari Malaysia untuk melanjutkan studi pada jenjang S1.
Sebelumnya, sejumlah dosen menjadi dosen tamu di salah satu
perguruan tinggi di Malaka. Trend ini merupakan peluang
eksternal (external opportunity) yang harus dilirik khususnya
dalam memasuki era globalisasi pendidikan yang cepat atau
lambat akan diadaptasi oleh perguruan –perguruan tinggi di
Indonesia baik dengan menjadi anggota WTO atau melalui
perjanjian kerjasama sebagaimana dilakukan saat ini.
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Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Trend globalisasi pendidikan tersebut berjalan seirama dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada satu sisi
berimplikasi pada berkembangnya temuan-temuan baru terkait
dengan metode dan media pembelajaran terbaru yang sesuai
dengan perkembangan kehidupan sosial budaya dan pengetahuan
masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
semakin memperlancar komunikasi melalui internet, mendukung
pembelajaran elearning, serta memudahkan penelusuran informasi
/literatur dari perpustakaan perguruan tinggi lain dalam dan luar
negeri melalui teknologi virtual library.
Proses pembelajaran dan pelatihan pada masa depan dengan
masuknya teknologi komunikasi akan mengacaukan proses
pembelarajan dan pelatihan konvensional karena akan menuntut
kemampuan belajar mandiri dari mahasiswa. Cyber learning akan
memasuki semua jenis proses pembelajaran baik dalam lembaga
maupun di luar, bahkan proses belajar dan pelatihan akan
terlaksana diluar kelas. Proses pembelarajan yang dikritik oleh
Paulo Freire sebagai bangking system menjadi tidak relevan lagi
dengan adanya cyber learning serta akumulasi informasi yang
serba cepat yang dapat dikuasai apabila cara-cara belajar mandiri
yang dimotori teknologi komunikasi moder dikuasai. Masalah
pendekatan antara lembaga dan kehidupan, lembaga dan dunia
industri akan semakin sempit bahkan akan tereliminasi dengan
kemungkinan-kemungkinan yang terbuka oleh teknologi informasi
di dalam proses pembelajaran dan pelatihan.
Trend perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya pada bidang informasi pada sisi lain berimplikasi
terhadap terkikisnya nilai-nilai moral etika dan sosial serta pada
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saat yang bersamaan memunculkan trend budaya kehidupan baru
yang serba materialis, hedonis, dan instan, yang menjadi materi
sebagai tujuan akhir. Pada kondisi ini maka pendidikan nilai
menjadi layanan akademik yang urgen untuk direvitalisasi, apalagi
pada sejumlah pendidikan tinggi saat ini sudah mulai melirik
pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan sebagai
antisipasi terhadap menipisnya nasionalisme.
Keempat, sosial budaya, dan lingkungan. Trend kondisi
sosial budaya dan lingkungan kedepan mencakup; (a) Jumlah
penduduk yang semakin tinggi menempatkan Indonesia dalam
posisi yang semakin penting dalam percaturan global. (b) Angka
HD Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun
meskipun masih berada di dibawah negara-negara Asean. (c)
Masih tingginya tingkat kesenjangan antar gender, antar penduduk
kaya dan miskin, jawa dan luar jawa, kota dan desa, daerah maju
dan berkembang. (d) Rendahnya indeks pembangunan Gender
Indonesia yang menduduki. (e) Perubahan gaya hidup masyarakat
yang cenderung konsumtif dan materialis dan rendahnya
kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, serta adanya
ketidakseimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh
industri, pertanian dan rumah tangga. (f) Rendahnya pemanfaatan
keanekaragaman hayati yang dapat menjadi sumber daya serta
penelitian –penelitian yang berpotensi menghasilkan Hak Atas
Kekayaan Intelektual.
Pada aspek budaya juga trend terjadinya penonjolan budaya
semakin meningkat dalam tatanan global sejalan dengan yang
disebutkan oleh Huntington (1993) bahwa dunia tengah bergerak
menuju periode “benturan peradaban”, dimana identifikasi utama
masyarakat bukan lagi pada ideologi, seperti yang terjadi selama
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perang dingin, tetapi budaya.

Secara khusus, trend perubahan

lingkungan yang terjadi dewasa ini adalah adalah perubahan
demografi. Demografi merupakan kecenderungan era globalisasi.
Pertambangan jumlah penduduk menimbulkan persoalan
kelaparan, ekologi, polusi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
kesejahteraan hidup. Kennedy (2011, hlm. 101) mengatakan
“Argicultural and industrial development have also effected the
quantity and quality of the earh‘s eater supplies. The large cause,
once again, is the increase in global population this century from
1,6 to more than 5 billion”.
Kelima,
perubahan ekonomi. Trend ekonomi yang
mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima
tahun kedepan meliputi; (a) Tingginya angka kemiskinan dan
pengangguran, (b) masih adanya kesenjangan pertumbuhan
ekonomi antar wilayah, (c) basis kekuatan ekonomi yang masih
mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan
mentah dan ekploitasi sumber daya alam tak terbarukan, (d) makin
meningkatknya daya saing Indonesia yang perlu diikuti dengan
peningkatan kemampuan tenaga kerja, (e) munculnya ancaman
raksasa ekonomi Cina dan India dan semakin luasnya
perdangangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian
nasional, (f) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi,
perlu didukung oleh tenaga kerja yang memadai,(g) ancaman
masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara
lain (Renstra Kemendiknas)
Perkembangan
ekonomi
berjalan
seiring
dengan
perkembangan industri. Perkembangan industri tidak dapat
dilepaskan dari pergeseran konsentrasi sumber investasi. Menurut
Supriyoko
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dalam (Amin & Ahmad, 1993) (1993) sumber

investasi negara-negara pra industri terkonsentrasi pada pertanian
(land), negara-negara industri pada permesinan (machinary), dan
negara-negara pasca industri pada pengetahuan (knowledge).
Kemajuan sebuah negara memberikan peluang perubahan status.
Misalnya dari negara agraris menjadi negara industri, dari negara
industri menjadi negara pasca industri. Negara Indonesia dapat
dikategorikan sebagai negara agraris yang bergeraka menjadi
negara pra indutry (pre industrial country).
Keenam, transformasi sosial. Perkembangan teknologi
dewasa ini menggiring pada proses pembentukan global village,
dunia menjadi dunia tanpa-batas (borderless world), dan
meredupnya nation state. Abad 21 ditandai dengan informasi
kehidupan ekonomi dan munculnya gaya hidup global yang
konsumeristik, pragmatis, materialis, hedonis, renggangnya
bentuk-bentuk kehidupan bernegara dengan munculnya proses disetatisasi, dan di dalam kebudayaan lahirnya idealisasi budaya
global. Francis Fucuyama dalam The End of History and The Last
Man menyebutkan bahwa setiap umat manusia berusaha untuk
memiliki pengakuan atas martabatnya, yakni, dihargai dengan
kebernilaiannya oleh orang lain.
Transformasi sosial global tersebut berimplikasi terhadap
lahirnya berbagai paradoks seperti dikemukakan oleh John
Naisbitt, yang dalam istilah UNESCO dikenal dengan
„ketegangan-ketegangan‟ yang akan muncul pada abad 21 dan
perlu diatasi. Ketegangan –ketegangan tersebut sebagaimana
dirangkum oleh Tilaar (1998) sebagai berikut. 1) Ketegangan
antara; 2) global dan lokal; 3) Ketegangan antara universal dan
individual; 4) Ketegangan antara tradisional dan modernitas; 5)
Ketegangan antara program jangka panjang dengan program
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jangka pendek; 6) Keteganan antara kebutuhan berkompetisi dan
kesamaan kesempatan bagi semua orang; 7) Kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknolog yang begitu pesat menimbulkan
ketegangan dan keterbatasan kemampuan manusia untu menyerap
kemajuan tersebut.
Langkah-langkah Antisipatif
Peletakan Fondasi (Milestone)
Pertama, landasan teologi. Landasan teologi dalam manajemen
mutu layanan akademik diperlukan dalam konteks memberikan
dasar spiritualis terhadap manejemen pendidikan yang selama ini
terkesan cenderung mengarah pada faham materialis yang
menjadikan materi sebagai alat ukur semata. Bagi masyarakat
Jambi yang religius, fondasi teologis urgen diletakkan agar kerja
yang dilakukan tidak semata dimaknai sebagai sarana untuk
memperoleh materi, tetapi dan yang lebih penting juga adalah
sarana ibadah guna meraih keridhoan Allah. Akhlak kerja harus
didasarkan pada nilai keihlasan dan keihsanan dalam sebab dalam
kata ikhlas, tergantung makna ihsan yaitu kemampuan bekerja
secara optimal, bermanfaat bagi orang lain, dan dilakukan karena
merasa dalam pengawasan Allah SWT. Konsep ihsan juga
terangkum dalam kesatuan iman, ilmu, dan amal saleh. Ketiganya
sejalan dengan konsep taksonomi Bloom yang populer di kalangan
pendidik. Ilmu pengetahuan merupakan aspek kognitif, iman
berkaitan dengan erat dengan hati dan perasaan (afektif),
sementara amal adalah merupakan pengejawantajan atas ilmu dan
iman (psikomotorik).
Landasan teologi juga menjadi landasan penyusunan konten
layanan. Kurikulum yang memuat konten layanan sejatinya
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memiliki dasar teologi yang diderivasi dari konsep tauhid ilmu,
bahwa dalam agama Islam (agama yang paling banyak dianut
masyarat Indonesia, termasuk Jambi), ilmu pengetahuan pada
prinsipnya sama-sama bersumber dari Allah karena itu konten
kurikulum sejatinya memiliki akar teologis yang kuat. Konsep
pengembangan pengetahuan dan keilmuan seharusnya mampu
menggiring manusia melalui akal yang diberikan kepadanya untuk
sampai kepada wahyu (akal menuju wahyu), sehingga diharapkan
lahir sebuah kesadaran spirtitual bahwa tidak ada satupun ciptaan
Allah yang sia-sia. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan
ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, maka peliharalah kami dari
siksa neraka.‖ (QS. Ali Imran: 191).
Selain itu, teologi layanan
harus ditegakkan di atas
keyakinan bahwa mempermudah urusan orang lain akan
mendatangkan kemudahan dari Allah SWT. Salah satu hadits dari
Aisyah ra. Menyebutkan. “Aku mendengar Rasulullah berdoa di
rumahku, katanya: “Wahai Allah, siapa yang menjabat suatu
jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia mempersulit urusan
mereka, maka persulit pulalah dia, dan siapa yang menjabat suatu
jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia berusaha menolong
mereka, maka tolong pulalah dia‖ (HR. Muslim No. 1795)
Kedua, landasan filosofis. Manajemen mutu layanan
akademik sejatinya diawali dengan peletakan dasar filosofis
pandangan dunia (world view) perguruan tinggi yang merupakan
kesatuan sistem berfikir yang berfungsi sebagai perekat yang
menyatukan jambangan sosial, menyajikan satu sistem berfikir
pandangan dunia dan bagaimana memaknai kehidupan seharisehari.
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Peletakan dasar filosofis ini menjadi penting mengingat
bahwa sejumlah pandangan dunia sudah mulai menggerogoti
tradisi manajerial pendidikan, seperti cara berfikir positivistic
yang menilai sesuatu berdasarkan standar-standar yang sudah
ditentukan ‗all things can be measure‘, dan pandangan dunia
materialisme yang menjadikan materi sebagai tujuan hidup.
Pandangan dunia Perguruan Tinggi di Indonesia, di Jambi
khususnya yang notabene masyarakat multikultural sejatinya
diturunkan dari falsafah bangsa (pancasila), atau pada perguruan
tinggi Islam didasari pada pandangan dunia Tauhid. Hal ini
penting dilakukan agar keilmuan yang dikembangkan di perguruan
tinggi tidak sekular, lepas dari nilai Qurani. Pemikiran ini juga
untuk menjawab persoalan terdapatnya sejumlah jurusan pada
perguruan tinggi agama Islam yang menawarkan prodi-prodi
„umum‟ /eksakta, sebagaimana UIN yang berimplikasi pada
rekrutmen dosen dengan basic pendidikan „umum. Secara
metodologis dan keilmuan, mereka berbeda dengan pola dan
sistem berpikir dalam ilmu-ilmu keagamaan yang telah
dikembangkan di UIN/IAIN. Hal ini dapat menimbulkan gap atau
pertentangan antara dosen agama dan umum. Paling tidak, dapat
menyebabkan kebingungan di antara mahasiswa.
Mastuhu (1994) menyebutkan bahwa pendidikan berangkat
dari filsafat pendidikan theocentric. Ciri-ciri filsafat pendidikan
theocentric adalah: (1) ia mengandung dua jenis nilai, yaitu nilai
kebenaran absolut dan nilai kebenaran relatif, (2) bahwa manusia
dilahirkan sesuai dengan fitrahnya dan perkembangan selanjutnya
tergantung pada lingkungan dan pendidikan yang diperolehnya;
(3) kegiatan pendidikan didasarkan pada tiga nilai kunci, yaitu
ibadah, ikhlas dan ridla Tuhan; (4) manusia dipandang secara utuh
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dan dalam kesatuan diri dengan kosmosnya sebagai makhluk
pencari kebenaran Tuhan; (5) kegiatan belajar-mengajar
dipandang sebagai bagian dari totalitas kehidupan.
Filsafat teocentric sejatinya dijadikan sebagai pijakan dalam
merumuskan perencanaan mutu layanan akademik yang
didasarkan pada pemikiran bahwa 1) kegiatan manjerial
hakikatnya adalah ibadah yang harus dilakukan dengan ikhlas dan
ihsan, bukan semata karena motivasi pragmatis-hedonis dan
kepentingan duniawi semata, 2) mengelola sumber daya manusia
sejatinya didasarkan pada pemahaman bahwa manusia adalah
makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki memiliki harkat dan
martabat yang tinggi dan memiliki potensi akal, jasmani, dan
rohani karenanya pengembangan staf akademik/karyawan
sejatinya memperhatikan kombinasi ketiga ranah tersebut 3)
Manajemen mutu layanan akademik sejatinya didasarkan pada
prinsip bahwa peserta didik (mahasiswa) yang menjadi muara
kegiatan manajerial adalah makhluk Tuhan yang dilahirkan
dengan membawa fitrah ketuhanan, karenanya proses penyajian
layanan akademik (pembelajaran) sejatinya tidak hanya
menggiring peserta didik untuk mampu memiliki kemampuan
kognitif, psikomotorik, dan afektif yang tinggi tetapi juga
kesadaran spiritual yang dalam bahwa tidak ada ada satupun
ciptaan Tuhan didunia yang sia-sia.
Tipologi filsafat pendidikan yang perlu dikembangkan dalam
konteks pendidikan adalah tipologi rekonstruksi sosial-teosentris
(Muhaimin, 2003) yang lebih menekankan pada tugas pendidikan
sebagai upaya pengembangan invidual dan aspek tanggungjawab
kemasyarakatan, serta lebih proaktif dan antisipatif dalam
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menghadapi permasalahan bangsa ke depan, dengan tetap berpijak
pada nilai-nilai ketauhidan.
Landasan filosofis dalam konteks manajemen mutu layanan
akademik juga harus dilihat dalam kerangka nilai logika (logic
values), nilai etika (ethic value), dan nilai estetika (aesthetic
values). Nilai logik dalam praktek manajemen pendidikan mutu
menjadi landasan dalam proses manajerial yang didasarkan pada
nilai-nilai rasional dan teknologikal. Praktek manajerial dilakukan
dengan mengedepankan aspek common sense, memberdayakan
aspek rasio karyawan/staf akademik dan memberikan respon
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sedangkan konten layanan akademik dan proses penyajian
layanan (pembelajaran) haruslah membimbing peserta didik agar
memiliki kemampuan nalar yang tinggi (high order thinking)
dengan mengedepankan pembelajaran berbasis discovery.
Nilai etik dalam bangunan manajemen mutu menjadi pijakan
dalam pemberdayaan karyawan/staf, bahwa manusia haruslah
dipandang sebagai tujuan bukan sebagai alat untuk mencapai
tujuan. Tindakan manajerial haruslah dilakukan dengan
mengedepankan nilai-nilai yang dianut bersama oleh manusia
secara universal (universal shared values), seperti nilai-nilai
kejujuran, kesantunan, keadilan, persamaan, keikhlasan, toleransi,
dan kasih sayang. Layanan akademik seharusnya mengajarkan
kepada peserta didik nilai-nilai universal tersebut dan bagaimana
melaksanakannya yang bersesuaian dengan pencipta nilai,
pencipta alam semesta.
Nilai Estetika menjadi fondasi untuk melihat pekerjaan
manajerial sebagai pekerjaan yang memiliki nilai seni/keindahan,
seni untuk mencapai tujuan organisasi. Nilai estetik dalam layanan
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akademik (pembelajaran) diwujudkan dengan meningkatkan
persepsi-persepsi estetis para peserta didik (mahasiswa) agar
dapat menemukan peningkatan makna dalam semua aspek
kehidupan. Nilai estetika juga membantu tenaga pendidik (dosen)
meningkatkan keefektifannya. Pengajaran yang merupakan bentuk
ekspresi artistik dapat dinilai
dari keindahan dan kualitas.
seniman yang secara terus
kinerjanya.
Nilai teleologik menjadi

menurut standar – standar artistik
Tenaga pendidik adalah seorang
menerus berusaha meningkatkan
landasan manajemen mutu layanan

untuk melihat asas kemanfaatan dan skil untuk meningkatkan
mutu layanan akademik untuk kepentingan kemaslahatan orang
banyak dengan tetap mematuhi aturan dan norma yang berlaku
serta tidak menghalalkan segala secara, sebagaimana aliran
utilitarianism.
Ketiga, sosiologik (fisik-psikologis). Landasan sosioligis
dalam manajemen mutu layanan akademik diperlukan dengan
pertimbangan bahwa mahasiswa adalah berasal dari masyarakat,
mendapatkan pendidikan formal dan informal, dan diorientasikan
kearah masyarakat pula. Tradisi, budaya, dan kehidupan sosial
yang berkembang di masyarakat sejatinya menjadi landasan dan
acuan dalam merumuskan kebijakan dan praktek pendidikan.
Sehingga diharapkan pendidikan mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat, termasuk stakeholder dan tidak tidak tercerabut dari
akar budayanya.
Landasan sosiologis menjadi landasan tidak hanya dalam
konteks perencanaan mutu layanan akademik, tapi juga dalam
proses pemberdayaan sumber daya staf akademik (dosen) yang
notabene bedomisili di kota Jambi. Masyarakat Jambi yang secara
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sosiologis merupakan masyarakat yang sedang mengalami masa
transisi dari pola tradisional – konvensional ke pola kehidupan
modern, masyarakat yang hidup di daerah yang sedang
berkembang, masyarakat yang masih memegang teguh nilai etika
–religis, dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan
kebijakan lembaga, khususnya dalam konteks memberdayakan
para pengelola dan staf akademik (dosen) agar mampu
meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka.
Landasan sosiologis juga pihak manajemen dalam
merumuskan kebijakan konten layanan akademik yang upto date
dan mampu merespon perkembangan sosial – budaya masyarakat
baik pada level lokal, nasional, maupun global. Konten matakuliah
sejatinya harus memperhatikan perkembangan sosial yang terjadi
di masyarakat, sehingga pengetahuan yang didapatkan mahasiswa
relevan dengan perkembangan kehidupan sosial budaya dan
teknologi serta kompleksitas persoalan yang terjadi dimasyarakat.
khususnya dalam merumuskan kurikukum dan menyajikan
layanan pembelajaran yang berkualitas untuk kepuasan akademik
mahasiswa.
Keempat, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam
kontek manajemen mutu layanan akademik didasarkan pada
pemikiran bahwa praktek manajerial yang selama ini
diperaktekkan kurang mempertimbangkan aspek psikologis staf
akademik sebagai eksekutor layanan di kelas. Demikian juga
konten layanan akademik sejatinya memperhatikan kondisi
psikologis mahasiswa sebagai muara layanan akademik.
Kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofisik
sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk prilaku
dalam interaksinya dengan lingkungan. Setiap staf akademik
258

maupun mahasiswa tentunya memiliki karakteristik yang berbeda.
Kondisi psikologis mereka harus menjadi landasan dalam
merumuskan kebijakan terkait dengan mutu layanan akademik.
Rekonstruksi Konten Layanan Akademik
Salah satu persoalan krusial adalah content layanan akademik
yang masih memiliki inkonsistensi pada aspek validity
(authentity), significance, consistency with social reliality,
student interest, serta dikotomi keilmuan „agama‟ dan „umum‟.
Sejalan dengan itu, kecenderungan kedepan sebagaimana
dikemukan diatas menunjukkan sejumlah kondisi yang menuntut
antisipasi dini dari lembaga, mencakup; a) moral bangsa yang
semakin menunjukkan dekandensi, b) menipisnya rasa
nasionalisme yang ditandai dengan maraknya kejadian yang
berbau SARA, c) maraknya faham-faham keagamaan
„fundamental‟ yang sering menunjukkan aksi yang bertentangan
dengan nilai-nilai universal; d) rendahnya kepedulian terhadap
lingkungan; e) perubahan paradigma kehidupan masyarakat ke
arah materiliasme – hedonis. Guna menghadapi trend kehidupan
masyarakat serba kompleks, maka rekonstruksi kurikulum paling
tidak menacakup aspek berikut.
Pertama integrasi keilmuan. Konten layanan akademik
(kurikulum) karena itu, harus direkonstruksi kearah kurikulum
yang menawarkan integrasi keilmuan, keterpaduan antara
kebenaran wahyu yang diperoleh dari Tuhan, ilmu pengetahuan,
dan etika. Ketiga aspek tersebut dapat diberikan secara integral
dalam setiap matakuliah atau dapat diberikan secara terpisah.
Kurikulum sains dan teknologi misalnya akan memiliki karakter
dan etos yang memihak kepada kemanusiaan dan lingkungan jika
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diajarkan dengan pendekatan etik emansipatoris

yang kuat.

Demikian juga pelajaran agama yang sejatinya dikombinasikan
dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan isu-isu kontemporer,
sehingga agama tidak hanya menjadi dogma yang tidak mampu
berdialog dengan kehidupan sosial. Model integrasi keilmuan yang
dapat diadopsi misalnya dapat merujuk pada best practice UIN
Jogjakarta yang memadukan antara ilmu yang bersumber dari
wahyu (hadlarah an nash), ilmu –ilmu yang bersumber dari alam
(empiris) (hadlarah an ‗ilm), dan ilmu-ilmu yang bersumber dari
masalah etik (hadrlarah al falsafah).
Kedua, konten layanan akademik (kurikulum) sejatinya tidak
terisolasi persoalan sosial, consistency with social reliality.
Kurikulum sejatinya memuat menawarkan nilai-nilai universal
yang dianut bersama (share value). Komisi UNESCO (Tilaar,
1998) merumuskan lima tonggak etik global yaitu; 1) hak-hak
azasi manusia dan tanggung jawabnya, 2) demokrasi dan unsurunsur masyarakat madani, 3) proteksi golongan minoritas, 4)
komitmen bagi pemecahan secara damai berbagai konflik dan
negosiasi yang adil, 5) kesamaan intergenerasi.
Nilai-nilai tersebut perlu diinternalisasikan di perguruan
tinggi agar pada generasi muda tumbuh kesadaran universal untuk
memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai toleransi, dan menghargai
perbedaan (pluralisme). Seperti dikemukakan oleh direktur
UNESCO, Victor Ordenez (1995, hlm. 19) In recent decades,
there has been progress in the skill of imparting literacy and
numeracy, but there has been comparatively little progress in
imparting life skill, social skill, and value skills. We can produce
experts in information technologies, but we seem unable to
improve a capacity for listening, for tolerance, for respecting
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diversity, for harness-ing the potential of individuals to the social
goods, or for strengthening the ehtical foundations without which
skills and knowledge bring little benefit.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Parkay (2000)
tentang kurikulum dan masa depan yang mencakup isu-isu
strategis sebagai yaitu; “(1) increasingly ethnic and cultural
diversity, (2) the environement, (3) changin value and morality,
(4) family, (5) microelectronic revolution, (6) changing or work
world, (7) equal rights, (8) crime and violence, (9) lack of purpose
and meaning, (10) global interdependence‖
Sejalan dengan itu, konten layanan pendidikan agama pada
perguruan tinggi seharusnya diarahkan pada pengenalan dan
pemahaman agama tidak hanya dalam bentuk doktrin, namun
dikontektualisasikan dengan persoalan sosial, seperti kemiskinan,
demokrasi, hak-hak azasi manusia, perlindungan anak, dan
persoalan kemasyarakatan lainnya. Sehingga agama yang difahami
oleh mahasiswa adalah agama yang mampu mendatangkan
kemaslahatan dalam kehidupan sosial umat manusia. Konten ini
penting guna mengantisipasi maraknya aliran-aliran keagamaan
sempalan dan pemahaman yang sempit terhadap agama yang
melahirkan jaringan-jaringan fundamentalis buta.
Selanjutnya, konten layanan yang juga dapat diintegrasikan
dalam kurikulum adalah materi terkait dengan isu-isu lingkungan.
Konten layanan selama ini memberi peluang bagi lahirnya
pandangan bahwa „pengetahuan adalah kekuasaan‟, termasuk
untuk mengekplorasi alam. Pemikiran ini dipengaruhi oleh
pendekatan positivistik yang memakai keyakinan pada objektivitas
dan netralitas pengetahuan ilmiah. Akibatnya muncul prinsipprinsip yang merasuki para praktisi sosial, pengamat berupa
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pembagian (devision), hirarki, dan penyingkiran (exlusion) –
prinsip yang membuat penelitian ilmiah dapat diubah menjadi
agen kontrol yang sangat baik (Schrijvers & Katjasungkana,
2000). Ekplorasi besar-besaran terhadap alam merupakan hasil
dari prinsip dan mekanisme dan penyingkiran yang merasuki
mental dan cara berfikir manusia modern. Disamping itu,
pendidikan selama ini cenderung melahirkan kapitalis. Ekonomi
kapitalis yang menganut teori „ dengan modal sekecil-kecilnya
untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya‟, mendorong
eksploitasi terhadap alam dan manusia dengan menghilangkan
dimensi kebersamaan (togetherness) dan keberlanjutan
(sustainability).
Konten kurikulum karena itu, dapat memasukkan isu
lingkungan dalam setiap materi kuliah, termasuk dalam materi
agama. Sebab menurut Fromm (1996) agama merupakan
“manifestasi dalam bentuk kongkret proses historis, konkret dari
keadaan sosial dan kultural yang spesifik dari berbagai kebiasaan
masyarakat”. Kerena itu pendekatan yang paling efektif adalah
pendekatan tauhid, bahwa Allah menciptakan manusia sebagai
khalifah di permukaan bumi, karena itu manusia wajib menjaga
harmoni alam, menyebarkan rahmat di dalamnya, dan menjadi
pusat alam.
Kurikulum juga sejatinya tidak hanya dipandang
secara sempit sebagai kumpulan mata pelajaran, namun harus
termanifestasi dalam perilaku keseharian para aktornya (hidden
curriculum).
Ketiga,
konten
Kewirausahaan
(Enterpreneurship).
Kelemahan konten kurilumum adalah terkait dengan aspek
relevansi dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan
tuntutan dunia kerja. Konten layanan yang ada cenderung hanya
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melahirkan outcome yang siap dipekerjakan belum pada level
menciptakan lapangan kerja. Karena itu menyahuti trend
paradigma baru pendidikan tinggi di Indonesia ke arah Perguruan
tinggi berbasis riset dan sebagai pusat pengembangan
enterpreneurship yang berkelanjutan maka langkah pembenahaan
konten layanan yang mengarah pada penciptaan manusia-manusia
cerdas yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri adalah
mutlak dilakukan. Karena itu, nilai-nilai enterpreneurship
sebaiknya diintegralkan dalam setiap matakuliah yang relevan,
baik sebagai ilmu maupun sebagai motivasi kerja.
Keempat, pendidikan karakter. Pendidikan karakterik dewasa
ini menjadi semakin urgen menyikapi terjadinya gejala
demoralisasi, masyarakat Indonesia kehilangan orientasi tata nilai,
nilai-nilai luhur dalam budaya kita hilang. Primodialisme atas
dasar kesukuan maupun keagamaan tumbuh untuk saling menunjukkan eksistensinya. Bangsa yang dahulu dikenal sebagai bangsa
yang ramah mengalami krisis identitas. Tradisi gotong royong
sudah berubah menjadi gaya hidup individualis dan materialis.
Konten layanan akademik karena itu, sejatinya mencover
persoalan pembentukan karakter, tidak hanya dalam
tawaran matakuliah namun dan yang lebih penting
bagaimana nilai-nilai karakter tersebut terinternalisasi
semua matakuliah, khususnya matakuliah yang

bentuk
adalah
dalam
sudah

dikategorikan sebagai matakuliah pengembangan keperibadian.
Pembentukan karakter sejatinya diawali dengan penanaman nilainilai dasar. Sanusi (2011) menyebutkan terdapat enam sistem nilai
yang melandasi pembentukan karakter, yaitu nilai teologi, nilai
etika, nilai estetika, nilai logik, nilai fisik-psikologis, dan nilai
teleologik. Keenam value system tersebut dapat menjadi pijakan
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dalam pembentukan kekuatan karakter dan kemuliaan yang
diusulkan oleh Peterson dan Seligman (2004) meliputi; (1)
Kebijaksanaan dan Pengetahuan (wisdom); (2) Keberanian
(courage); (3) Kemanusiaan (humanity); (4) Keadilan (justice); (5)
Kendali diri (temperance), dan; (6) Transendensi (transendence).
Reorientasi Metodologi Penyajian (Ke arah High Order
Thinking Skills)
Salah satu persoalan yang ditemukan terkait dengan layanan
akademik adalah belum optimalnya penerapan metode dan strategi
pembelajaran dalam menghasilkan mahasiswa yang memiliki
kemampuan untuk berfikir tingkat (high order thinking skill).
Implikasinya proses penyajian layanan akademik (pembelajaran)
berjalan secara konvensional, kurang mampu melakukan analisis,
sintesis, dan evaluasi terhadap informasi yang dipelajari.
Guna melahirkan output mahasiswa yang mampu surving
dalam chaos di abad informasi maka dibutuhkan keahlian
memecahkan masalah (problem solving), pemikiran kritis (critical
thinking), dan keahlian berfikir tingkat tinggi (higher-order
thinking skills). Menurut Harris (1996, hlm. 15) "Information Age
citizens must learn not only how to access information, but more
importantly how to manage, analyze, critique, cross-reference,
and transformit into usable knowledge"
Menurut Hopson, et. al (2001) ―higher-order thinking skills
as those cognitive skills that allow students to function at the
analysis, synthesis, and evaluation levels of Bloom's Taxonomy.
Keahlian berfikir sejatinya berada jantung pembelajaran, ―thinking
skills are at the heart of learning‖. (Passey, 2000). Ron Ritchhart
(2002)
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mengajukan tiga jenis tindakan berpikir ideal untuk

seorang intelektual. Pertama, berpikir kreatif, yaitu berpikir
“keluar” dan “sekitar”. Sifat yang melandasi berpikir kreatif adalah keterbukaan (openmindedness) dan curious (keingintahuan).
Kedua, Berpikir reflektif, yaitu berpikir “ke dalam.” Berpikir
reflektif melibatkan keterampilan berpikir tentang berpikir
(metakognisi). Ketiga, berpikir kritis, yaitu berpikir “tentang”,
“melampui”, dan “di antara.” Sifat yang melandasi berpikir kritis
adalah mencari kebenaran sejati, strategis, dan skeptis.
High order thinking skills seirama dengan isyarat al-Quran
yang menganjurkan manusia menggunakan kekuatan berfikirnya
dalam memahami ayat-ayat Tuhan, isyarat tersebut dapat
ditemukan dalam ungkapan semisal ta‘qilun, tafakkarun,
tadabbarun.
Sesungguhnya ayat-ayat al-Qur‟an dalam
mendorong manusia untuk berfikir dan mempergunakan akalnya
tidak hanya memakai kata „aqala saja tetapi kata-kata berikut
(Nasution, 1992); (1) Nazara yang berarti melihat secara abstrak
dalam arti berfikir dan merenungkan; (2) Tadabbara =
merenungkan (S. Shad: 29; Muhmmad: 24); (3) Tafakkara =
berfikir (S. an-Nahl: 68-69); (4). Faqiha = mengerti, faham ( S.
al-Isra‟: 44); (5) Tazakkara yang berarti mengingat, memperoleh
peringatan, mendapat pelajaran, memperhatikan dan mempelajari.
(S. an-Nahl: 17); (6). Fahima = memahami. Semua ayat-ayat alQur‟an yang memakai kata-kata tersebut mengandung anjuran,
dorongan dan perintah agar manusia banyak berfikir dan
menggunakan akalnya. Pemahaman terhadap makna al-Qur‟an
karena itu membutuhkan penalaran tingkat tinggi (high order
thinking skill).
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Empat Pilar Mutu Layanan
Fokus pada Pelanggan Jasa Pendidikan
Fokus pada pelanggan merupakan salah pilar utama dalam
mengimplementasikan total quality service. Menurut Voehl, et al
(Lewis & Smith, 1994b, hlm. 91) ada dua pertanyaan mendasar
bagi semua organisasi adalah „what is our mission who is our
customer‖?‟. Setiap perguruan tinggi memiliki misi, namun sangat
sedikit yang mengenali siapa yang mereka layani, bahkan sedikit
yang mengakui bahwa mereka melayani pelanggan (customer).
Karena itu, kepuasan akademik mahasiswa sejatinya harus
menjadi top priority dari segenap kebijakan perguruan tinggi.
Menurut Lewis & Smith (1994a, hlm. 91–93) “Salah satu
kerangka dalam memahami pelanggan pendidikan tinggi adalah
dengan melihatnya dari tiga perspektif, yaitu pelanggan internal,
pelanggan luar langsung, dan pelanggan eksternal tidak langsung”.
Pelanggan internal (internal customer) adalah mahasiswa,
fakultas, program, dan departemen dalam program akademik
kampus yang mempengaruhi program khusus. Pelanggan internal
bagi administrasi adalah mahasiswa, tetapi juga termasuk
karyawan unit, departemen, divisi yang mempengaruhi kegiatan
layanan. Pelanggan eksternal langsung (direct external customer)
termasuk majikan mahasiswa, perguruan tinggi dan universitas
lain yang menerima mahasiswa dan layanan dari perguruan tinggi
dan universitas tersebut, dan supplier (yaitu dari mana perguruan
tinggi atau universitas menerima mahasiswa, produk, dan layanan,
seperti; sekolah menengah atas, supplier produk, dan supplier
layanan. Pelanggan eksternal tidak langsung (indirect external
customer) adalah dewan legislatif, masyarakat, badan akreditasi,
alumni, dan penyandang dana
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misalnya orang-orang yang

member pengaruh terhadap keputusan dan operasi perguruan
tinggi atau universitas.
Kebutuhan dan gagasan mahasiswa seharusnya menjadi fokus
utama dari perguruan tinggi. Namun demikian, hal ini tidak berarti
mengabaikan pandangan-pandangan kelompok lain, pandangan
mereka juga diperhitungkan sebab terkadang mahasiswa sendiri
„gagal‟ dalam merumuskan sendiri keinginan mereka. Akan tetapi,
bagaimanapun, mahasiswa adalah alasan utama berdirinya sebuah
perguruan tinggi dan reputasi lembaga pendidikan itu sendiri ada
di pundak para mahasiswa.
Karena itu, perhatian terhadap pelanggan harus diprioritaskan
dalam kaitan ini, sebagai pelanggan internal dan eksternal yaitu
penerima langsung kualitas program akademik, layanan, penelitian
atau apa yang mereka lakukan dan siapa yang mereka layani.
Sebagaimana dikatakan oleh Endrico presiden PepsiCo, “if you
are totally customer – focused and your deliver the services your
customer want, everything else will follow‘. Lewis & Smith
(1994a, hlm. 92) membawanya ke dalam dunia perguruan tinggi
dengan mengatakan;”developing a lot happy, satisfied customer,
whether they are students, parents of students, alumni, professor,
or industry employers, - should be primary a goal of causing
quality in higher education‖.
Fokus pada kebutuhan pelanggan dalam konteks pendidikan
tinggi dewasa ini tidak hanya memperhatikan kebutuhan pragmatis
mahasiswa, namun harus ditempatkan dalam kerangka melahirkan
outcome lembaga yang memiliki kepedulian terhadap persoalanpersoalan kemanusiaan dan alam, serta hubungan antar sesama
manusia.
Pemenuhan kebutuhan pelanggan pada dimensi
pragmatis untuk memenuhi pasar kerja semata, hanya akan
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melahirkan

tenaga

„robot‟

yang

tercerabut

dari

akar

kemanusiaannya.
Pengembangan secara berkesinambungan.
Pengembangan
berkelanjutan
(continuous
improvement)
mencakup komitmen (pengembangan mutu berkelanjutan) dan
proses (pengembangan proses berkelanjutan). Komitmen terhadap
mutu dikenali melalui pernyataan kesungguhan untuk
menyebarkan visi misi dan pemberdayaan terhadap semua orang
terkait untuk memberikan dukungan terhadap visi. Proses
pengembangan disempurnakan melalui pengenalan terhadap
proyek kecil jangka pendek dan tugas-tugas melalui organisasi
yang secara kolektif dikendalikan oleh pencapaian visi misi jangka
panjang.
Perbaikan mutu berkelanjutan bagi urgen dikedepankan guna
menghadapi lingkungan yang senantiasa berubah, khusunya
perubahan „selera‟ mahasiswa dan stakeholder pendidikan lainnya.
Pengembangan berkelanjutan bergantung pada dua unsur, yaitu
mempelajari proses, peralatan, dan skil yang tepat dan
mempraktekkan skil baru kepada proyek kecil yang mampu
dicapai. Proses pengembangan berkelanjutan pertama kali
diperkenalkan oleh Shewart dan diterapkan oleh Deming, yaitu
Plan, Do, Check, Action (PDCA), sebuah sikluas pengembangan
yang tidak terputus yang terjadi di semua fase organisasi
(misalnya; registrasi, urusan kesiswaan, program akademik, dan
pemeliharaan).
Implementasi siklus PDCA dalam memperbaiki mutu layanan
akademik (pembelajaran) misalnya dapat diaplikasikan dalam
memperbaiki mutu pembelajaran. Pada tahap plan staf akademik
(dosen) merencanakan pembelajaran di kelas yang disusun dengan
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konsep 5W (what, why, who, when, where), dan 1 H (how) yang
dibuat secara jelas dan terinci serta mengedepankan sasaran serta
target yang perlu dicapai. Penetapan target dan sasaran harus
memperhatikan prinsip SMART (specific, measurable, attainable,
rasionable, dan timeable). Tahap do, rencana pembelajaran yang
telah disusun diimplementasikan secara bertahap. Salam pelaksaan
pembelajaran harus diikuti dengan pengendalian, yaitu
mengupayakan agar seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik
mungkin agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif.
Tahap check atau study dilakukan dengan memperlajari apakah
pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai dengan perencanaan dan
memantau kemajuan pelaksanaan, dengan menguji kemampuan
pencapaian mahasiswa. Alat atau piranti yang dapat digunakan
pada tahap ini misalnya, seperti quiz, test, dan sebagainya. Tahap
action dilakukan dengan melakukan penyesuaian perencanaan
pembelajaran sesuai dengan analisis terhadap hasil pengecekan di
atas, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian berkaitan dengan
standarisasi prosedur pembelajaran baru guna menghindari
timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran
baru perbaikan berikutnya.
Siklus PDCA dalam manajemen mutu layanan akademik
dilakukan berputar secara berkesinambungan, segera setelah suatu
perbaikan dicapai, keadaan perbaikan tersebut dapat menjadi
inspirasi untuk perbaikan selanjutnya. Siklus ini penting
diterapakan oleh yang dalam pengamatan ditemukan kurang
memiliki tradisi melakukan tindakan perbaikan (corrective
action), implikasinya praktek manajemen seringkali menjadi tidak
efektif dan efisien.
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Gambar 2. Plan, Do, Check, Action

Menghargai Orang (respect for people)
Pilar ini bermakna menghargai semua pihak yang ada pada
perguruan tinggi, hal ini didasari oleh kondisi manajemen mutu
yang ditemukan cenderung mempersespsi karyawan dan staf
akademik (dosen) sebagai alat daripada tujuan, pengambilan
keputusan hanya pada level top management, dan sepinya
penghargaan terhadap kinerja karyawan. Setiap karyawan harus
dikembangkan dan dilibatkan secara menyeluruh. Hasilnya berupa
individu yang berdaya, sumber daya yang memiliki nilai tambah,
loyal terhadap program, tim, dan keseluruhan perguruan tinggi
atau universitas.
Menghargai orang lain secara ringkas mencakup (Lewis & Smith,
1994a, hlm. 93)


Menciptakan rasa memiliki ditempat kerja sehingga orang
termotivasi untuk melakukan yang terbaik.



Menjaga agar orang (karyawan, dosen) tetap mendapat
informasi dan dilibatkan, serta menunjukkan bagaimana
mereka merupakan bagian dari sebuah gambar besar.
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Mendidik dan mengembangkan orang sehingga masingmasing dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan pekerjaan
mereka.



Membantu orang agar dapat berkomunikasi dengan baik
sehingga mereka dapat mengerjakan tugas mereka dengan
sangat efektif.



Mendelegasikan otoritas dan tanggung jawab kepada bawahan
sehingga orang tersebut tidak hanya mengerjakan apa yang
diperintahkan, tetapi mereka mengambil inisiatif untuk
mencoba menjadikan sesuatu berjalan dengan baik.

Pengakuan (recognition).
Para staf akademik bekerja keras guna memperoleh pengakuan diri
mereka. Jika staf akademik dihargai atau diakui, akan ada
perubahan besar dalam harga diri, produktivitas, mutu, dan
sejumlah upaya yang lebih keras dalam pekerjaan. Pengakuan atau
penghargaan hadir dalam bentuk terbaiknya ketika ia diberikan
segera setelah pekerjaan dilakukan. Pengakuan muncul dalam
berbagai cara, tempat, dan waktu, seperti:


Cara (ways), yaitu dapat dengan cara surat penghargaan
pribadi dari manajemen puncak, melalui penghargaan dalam
bentuk jamuan makan, piagam penghargaan, tropi, dan lainlain.



Tempat (places). Pekerja yang baik dapat diakui dihadapan
departemen, di papan kinerja, dan juga di hadapan manajemen
puncak.



Waktu (times). Pengakuan atau penghargaan dapat diberikan
kapan saja, seperti pada pertemuan staf, penghargaan tahunan,
dan lain-lain.
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Kepemimpinan dan kerjasama tim adalah aspek keempat
yang perlu dibangun sebagai salah satu pilar rumah mutu
manajemen layanan akademik perguruan tingggi. Hal ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu persoalan krusial
yang ditemukan di lapangan adalah kepemimpinan yang masih
sangat kental dengan aroma birokratis dan penyelesaikan program
kerja secara instan tanpa memperhatikan aspek kerjasama tim.
Salah satu pendekatan terbaru dalam kepemimpinan mutu
yaitu
kepemimpinan
transformasional
(transformational
leadership) (Gaspersz, 2008). Kepemimpinan transformasional
mengubah keseluruhan organisasi melalui transformasi organisasi
menuju pandangan mereka tentang apa yang harus dilakukan oleh
organisasi itu dan bagaimana seharusnya organisasi itu berjalan
dengan baik menuju sasaran mutu yang telah ditetapkan.
Perilaku kepemimpinan transformasional ialah
visi,
perencanaan, komunikasi, dan tindakan kreatif yang memiliki efek
positif ada sekelompok orang dalam sebuah susunan nilai dan
keyakinan yang jelas, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dengan jelas dan dapat diukur. Pendekatan transforming ini akan
berpengaruh secara simultan terhadap perkembangan personal dan
produktivitas usaha dari semua pihak terkait. Transformasional
membentuk pemimpin sebagai agen aktif perubahan yang positif,
yang diantaranya mampu mengubah lingkungan, organisasi,
kelompok, pribadi – pribadi. Semua proses tersebut akan
mematangkan karakter kepemimpinannya dalam organisasi dan
mengembangkan pemahaman seorang pemimpin.
Selain gaya kepemimpinan transformasional, gaya
kepemimpinan yang tepat dalam konteks TQM menurut Goetsch
dan Davis (2006) adalah kepemimpinan partisipatif yang lebih
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tinggi tingkatannya. Kepemimpinan partisipatif dalam pandangan
tradisional meliputi usaha mencari masukan dari karyawan,
sedangkan dalam pandangan TQM meliputi upaya mencari
masukan dari karyawan yang diberdayakan, mempertimbangkan
masukan tersebut, dan bertindak berdasarkan masukan itu. Jadi,
perbedaan utamanya adalah pemberdayaan karyawan.
Pemberdayaan tersebut menurut Gaspersz (1997) merupakan
proses memberikan kewenangan kepada karyawan untuk membuat
lebih banyak keputusan yang berkaitan dengan tugas dan
tanggung jawab. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan antara
lain dengan cara merekrut orang-orang terbaik dan berkualifikasi
serta peduli terhadap pekerjaan mereka. Pemimpin mutu juga
harus mengakui bahwa karyawan yang sedang melakukan
pekerjaan tersebut mengetahui bahwa mereka lebih baik dari pada
orang lain. Pemimpin harus mampu memperlakukan karyawan
dengan memberikan kepercayaan, kepedulian, pengakuan,
memperlakukan sama, mau bekerjasama, rasa hormat, dan
sebagainya. Karyawan yang merasa diberdayakan akan merasa
bahwa pekerjaan tersebut adalah milik mereka, mereka juga mau
bertanggung jawab dan memiliki kendali atas pekerjaan tersebut.
Sejalan dengan itu, dalam konteks manajemen mutu layanan,
pemimpin perguruan tinggi sejatinya menempatkan diri sebagai
pelayan bagi karyawan, staf akademik (dosen), dan mahasiwa.
Pemikiran ini diilhami oleh konsep kepemimpinan dalam Islam
sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW; ” Pemimpin
suatu kaum adalah pelayan bagi mereka‖ (H.R Ibnu Majah) dan
teori servant leadership, yang mengusung ide pemimpin sebagai
pelayan masyarakat.
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Selain kepemimpinan, kerja tim adalah unsur fundamental
dari peningkatan mutu. Istilah tim banyak difahami sebagai
sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, saling
tergantung (interdependent), jujur, terbuka, suportif, dan
memberdayakan. Anggota tim mengembangkan kesetiaan yang
besar melampaui kumpulan individu semata. Outcomenya adalah
sinergitas, dan pencapaian bahkan selalu melampaui tujuan
sebenarnya.
Kerjasama tim bukan suatu keajaiban yang menyembuhkan
semua. Tim-tim yang dijalankan secara buruk dapat menimbulkan
lebih banyak kerusakan bagi kinerja dan persaingan sebuah
organisasi dibanding tidak ada tim sama sekali. Pembentukan tim
tidak dengan sendirinya akan berjalan sebagaimana diharapkan.
Oleh karena itu, diperlukan usaha mengatasi faktor-faktor yang
dapat menghambat kesuksesan kerjasama tim dan dibutuhkan pula
pelbagai upaya agar tim dapat mencapai misi dan tujuan
pembentukannya.
Pembenahan Sistem
Masalah managerial sejatinya adalah salah problem utama yang
dihadapi oleh. Menghadapi trend perkembangan dunia manajemen
perguruan tinggi yang mensyaratkan standarisasi pengelolaan
maka perlu dibangun paling tidak tiga sub sistem, yaitu sistem
sosial, sistem teknik, dan sistem manajemen (Lewis & Smith,
1994b).
Pertama, sistem sosial. Sistem sosial mencakup faktor-faktor
yang berhubungan dengan karakter formal dan informal perguruan
tinggi, yaitu; (a) budaya perguruan tinggi (nilai, norma, sikap,
harapan, dan perbedaan yang ada dalam setiap lembaga).
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(b)

kualitas hubungan sosial antar anggota individu organisasi dan
antar kelompok, termasuk struktur reward dan simbol-simbol
kekuasaan, dan (c) pola sikap antara anggota, termasuk peran dan
komunikasi. Ini adalah sistem sosial yang memiliki dampak yang
paling besar terhadap faktor-faktor seperti motivasi, kreativitas,
inovatif, prilaku, dan tim kerja. Rektor memiliki tanggung jawab
yang besar terhadap sifat dan karakter sistem sosial.
Sistem sosial mungkin atau mungkin tidak memiliki fungsi
perencanaan dalam organisasi. Sejumlah manajer dapat saja
menghindari atau mengabaikan keberadaan budaya, dan nilai
dalam organisasi. Namun demikian sistem sosial tetap saja ada,
dan mempengaruhi secara positif dan negatif aktivitas organisasi.
Guna meraih mutu akademik total, sistem sosial harus
dibangun dimana kepuasan relasi, pengembangan berkelanjutan,
kepemimpinan dan kerjasama tim dan penghargaan terhadap orang
lain adalah tindakan yang diterima oleh lembaga. Biasanya ini
mensyaratkan perubahan yang mendasar dalam sistem sosial, dan
perubahan tidak datang dengan mudah dalam sebuah universitas.
Perubahan dapat terjadi ketika harga (kerugian dan hilangnya
kesempatan) lebih besar dari keuntungan atau kondisi alternatif.
Guna merubah dan mentransfer budaya sebuah perguruan
tinggi menuju organisasi mutu, ada enam strategi yang harus
difahami, yaitu; (a) lingkungan, (b) produk atau layanan, (c)
metode, (d) orang, (e) struktur organisasi, (f) mindset
pengembangan mutu berkelanjutan. Pada perguruan tinggi yang
dikendalikan oleh mutu, orang merasa memiliki, merasa bangga
dengan pekerjaannya, belajar terus menerus, dan bekerja sesuai
dengan potensinya.
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Organisasi perguruan tinggi juga sejatinya memiliki apa yang
disebut oleh Fukuyama (2006) sebagai Trust, yang meliputi
kebajikan sosial dan modal sosial. Trust merupakan harapanharapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif
yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada
norma – norma yang dianut bersama oleh anggota-anggota
komunitas itu. Fucuyama melihat Trust bermanfaat bagi
penciptaan kerjasama secara efektif. Hal ini dimungkinkan karena
ada kesediaan di antara mereka untukk menempatkan kelompok di
atas kepentingan individu.
Kedua, sistem teknik. Sistem teknik mencakup semua
peralatan atau mesin, praktik mutu dan aspek kuantitatif mutu.
Sistem teknik berhubungan dengan alur kerja melalui organisasi.
Ini dikendalikan oleh dua petunjuk, yaitu pemenuhan misi dan
layanan terhadap pelanggan.
Pada perguruan tinggi, sistem teknik pada dasarnya
mencakup proses transformasi. Elemen utamanya adalah termasuk
mahasiswa, kurikulum, jurusan, staf administrasi, ruang kelas,
layanan perpustakaan, dan perlengkapan pembelajaran.
Manfaatnya adalah untuk pencapaian akademik, kompetensi, dan
pengembangan personal.
Ketiga, sistem manajemen. Sistem manajerial termasuk
faktor-faktor yang berhubungan dengan (1) struktur organisasi
(desain formal, kebijakan, divisi pertanggungjawaban dan pola
kekuatan dan kekuasaan), (2) visi, misi, dan tujuan lembaga, (3)
aktivitas administratif (perencanaan, pengarahan, koordinasi, dan
pengawasan aktivitas organisasi. Manajemen menyediakan
kerangka kebijakan, prosedur, praktik, dan kepemimpinan
organisasi.
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Sistem manajerial menggunakan prinsip Deming dan
Baldrige Award, yaitu; (1)Menciptakan kesetiaan terhadap
pengembangan program akademik layanan administrasi. Bertujuan
untuk menciptakan kemampuan mutu mahasiswa memasuki posisi
yang berarti dalam masyarakat dan mengembangkan semua
bentuk praktik dan proses (2) Mengadopsi filosofi baru.
Manajemen pada perguruan tinggi harus mawas terhadap
tantangan, memahami tanggungjawab, dan berperan sebagai
pemimpin dalam perubahan. (3) Perencanaan mutu strategis
(strategic quality planning) menguji perencanaan proses
perguruan tinggi dan bagaimana semua perencanaan kunci mutu
terintegrasi ke dalam semua perencanaan. Demikian juga
perencanaan jangka panjang dan pendek dan bagaimana kualitas
dan persyaratan kinerja tersebar kepada semua unit kerja, baik
akademik maupun administratif.
Konsep Manajemen Mutu Layanan Akademik Perguruan
Tinggi
Manajemen mutu layanan akademik hakikatnya adalah kegiatan
pemberdayaan seluruh potensi lembaga melalui aktivitas
perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi
layanan akademik guna menghasilkan layanan akademik yang
bermutu dan memberikan kepuasan kepada mahasiswa. Karena
itu, berdasarkan temuan dan pembahasan terkait manajemen mutu
layanan akademik, maka konsep manajemen mutu layanan
akademik perguruan tinggi memperhatikan prinsip-prinsip sebagai
berikut.
Pertama, perencanaan merupakan aspek krusial dalam
manajemen mutu layanan akademik. Sejumlah prinsip umum
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perencanaan strategis yang mencakup perekaman lingkungan,
formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan
pengendalian merupakan formula umum yang dapat
dimplementasikan. Konsep perencanaan strategis mutu layanan
akademik pada perguruan tinggi sejatinya dirumuskan melalui
sejumlah prinsip strategis yaitu; (1) peletakan pijakan filosofis
dan nilai-nilai yang menjadi roh dari setiap kebijakan dan
program. Filosofi dam nilai-nilai tersebut bukan hanya sekedar
simbol namun menjadi paradigma perguruan tinggi dalam bekerja,
berperilaku, dan menatap masa depan. (2) riset pasar atau analisis
lingkungan guna mengetahui tidak hanya perkembangan
kebutuhan pengguna jasa pendidikan, perubahan sosial – politik,
namun dan yang lebih penting adalah perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan informasi. (3) perumusan rencana
strategi melibatkan dan diderivasi dari level managemen
menengah dan bawah (top down), termasuk dosen,. Prinsip ini
penting, sebab kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa
rencana strategi yang memuat visi, misi, dan tujuan lembaga
kurang difahami oleh lower manajement dan staf akademik,
apalagi untuk bersama-sama mewujudkannya.(4) sosialisasi secara
efektif. Prinsip ini penting mengingat bahwa Rencana Strategis
perguruan tinggi cenderung hanya menjadi box of trick, bundle of
technique, atau dokumen mutu yang hanya difahami oleh top
manajemen dan kurang memiliki relevansi dengan praktek di
lapangan
Kedua, pengorganisasian mutu layanan akademik dihadapkan
pada tantangan tradisi birokrasi yang melahirkan prosedur layanan
yang panjang dan berbelit. Konsep organisasi layanan pada
perguruan tinggi menganut prinsip – prinsip; (1) organisasi yang
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dibentuk menjamin mutu layanan memiliki prosedur yang lebih
fleksibel, terbuka. (2) sistem koordinasi antara bagian /departemen
yang menangani mutu layanan jelas dan tidak tumpang tindih, (3)
peran top manajemen dan middle management adalah memberikan
dorongan dan wewenang kepada lower management, termasuk
dosen, bukan mengontrolnya.(4) perumusan dokumen mutu oleh
departemen penjamin mutu didasarkan pada praktek di lapangan
(buttom up) (5) personil yang menangani mutu layanan akademik,
termasuk dosen dipilih dari orang-orang yang memiliki
kompetensi dan kualifikasi.
Ketiga, implementasi layanan akademik. Bagian ini
merupakan titik kritis dari proses manajemen mutu layanan
akademik. Implementasi manajemen mutu layanan akademik
dapat memperhatikan sejumlah prinsip sebagai berikut; (1)
layanan, pelayan, dan fasilitas akademik ada, menyenangkan, dan
disediakan lembaga guna mendukung proses layanan akademik
(tangible),
(2) staf akademik (dosen) /pelayan akademik
menyajikan layanan berdasarkan perencanaan yang matang (3)
pelayan akademik berkomunikasi dengan baik, peduli terhadap
mahasiswa, dan memahami keinginan mahasiswa (attitude), (4)
pelayan akademik menyajikan informasi/pengetahuan secara
dalam (valid), benar dan akurat (reliabel), dan sesuai dengan
perkembangan kehidupan sosial (uptodate) dan (5) layanan
disajikan dengan metode yang mampu meningkatkan kemampuan
berfikir tingkat tinggi (high order thinking) mahasiswa (6)
pelayanan akademik memenuhi janji, menangani keluhan, dan
memberi jalan keluar terhadap permasalahan mahasiswa, (7)
pelayan akademik menyajikan evaluasi layanan secara reliabel dan
melakukan penilaian secara objektif.
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Terakhir,

konsep

evaluasi

mutu

layanan

akademik

mengedepankan prinsip-prinsip; (1) kegiatan monitoring dan
evaluasi dilakukan guna menilai kinerja, bukan mencari-cari
kesalahan, (2) hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti
dengan tindakan koreksi dan pencegahan, baik pada saat kesalahan
terjadi maupun setelahnya (3) hasil monitoring dan evaluasi
menjadi bahan guna menentukan kebutuhan mahasiswa dan
perencanaan berikutnya (4) tindakan koreksi dan pencegahan,
termasuk punishment terhadap pelanggaran prosedur didasarkan
pada prinsip objektifitas.
Manajemen mutu layanan akademik yang optimal sesuai
dengan prinsip di atas dapat meningkatkan kepuasaan mahasiswa
yang diikuti dengan meningkatkatnya partisipasi mahasiswa dalam
kegiatan pembelajaran, prestasi akademik, serta efisiensi,
efektifitas, dan produktivitas perguruan tinggi. Kepuasan
mahasiswa secara khusus terkait dengan dua hal utama, pertama
persepsi mahasiswa terhadap core layanan akademik, semakin
tinggi pemahaman mahasiswa terhadap konten layanan semakin
tinggi harapan mereka, demikian sebaliknya. Kedua, pola
hubungan dosen-mahasiswa, semakin efektif komunikasi dosenmahasiswa semakin tinggi kepuasan mahasiswa.
Konsep mutu layanan akademik pada perguruan tinggi
berbeda dari dunia industri. Prinsip “customer is the king‖ dan
“mutu layanan ditentukan oleh pelanggan (mahasiswa)” tidak
dapat diterapkan sepenuhnya sebab kenyataan menunjukkan
bahwa mahasiswa cenderung „gagal‟ dalam merumuskan sendiri
layanan akademik yang ideal/bermutu, apalagi dipengaruhi oleh
menggejalanya budaya pragmatis, instan dikalangan mahasiswa.
Konsep mutu layanan akademik pada perguruan tinggi adalah
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pertama layanan akademik merupakan singkronisasi antara
kebutuhan mahasiswa sebagai pelanggan primer, masyarakat,
stakeholder, serta visi keilmuan perguruan tinggi. Kedua,
mahasiswa bukan „raja‟ dalam proses layanan, namun lebih
merupakan mitra/client belajar bagi staf akademik (dosen) dalam
proses layanan akademik.
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