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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep mutu telah menjadi suatu kenyataan dan fenomena dalam seluruh

aspek dan dinamika masyarakat global memasuki persaingan pasar bebas dewasa

ini. Jika sebelumnya kualitas produk dan jasa hanya menjadi target dari dunia

bisnis dan industri yang bergantung pada kepuasan pelanggan atau konsumen,

maka kini dunia pendidikan mulai menerapkan hal yang sama dalam

menghasilkan mutu lulusan yang mampu menjawab kebutuhan pasar kerja.

Mutu pendidikan pada dasarnya terdiri atas berbagai indikator dan komponen

yang saling berkaitan. Komponen dan variabel yang menentukan terwujudnya

mutu pendidikan yang baik secara umum masih dikaitkan dengan sistem,

kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, proses belajar mengajar, anggaran,

sarana prasarana pendidikan, lingkungan belajar, budaya organisasi, dan

kepemimpinan. Mutu kepemimpinan tidak diukur hanya berdasarkan hasil ujian

atau test peserta didik, karena memiliki rangkaian yang saling berhubungan mulai

dari input, proses, output dan outcome (Onisimus, 2011:138).

Menurut Sumantrie (2009:5), mutu pendidikan adalah konsep yang kompleks

karena mutu pendidikan memiliki banyak dimensi, menyangkut serangkaian

proses, dan menunjukan berbagai indikator yang harus dijelaskan secara rinci.

Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan UU

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat (21) yaitu evaluasi

pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu

pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada jalur, jenjang
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pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah juga mengeluarkan PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, pasal 91 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan

pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan,

hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban para penyelenggara pendidikan.

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga penyedia jasa layanan

masyarakat di bidang pendidikan dituntut menjamin mutu pendidikan tinggi yang

diselenggarakan. Untuk itu perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan

harus melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya

Sistem Jaminan Mutu Pendidikan agar mutu pendidikan perguruan tinggi dapat

dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan atau yang

dijanjikan. Keberadaan lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi adalah sebuah

keharusan sebagai upaya setiap perguruan tinggi memberikan jaminan mutu

proses dan hasil pendidikan kepada stakeholders baik internal maupun eksternal

perguruan tinggi.

Tindaklanjut untuk mencapai hal tersebut, dibeberapa perguruan tinggi sudah

mengawali dengan pembentukan lembaga/badan/kantor/unit/satuan penjaminan

mutu perguruan tinggi atau Quality Assurance (QA). Mayoritas perguruan tinggi

di Indonesia tidak menerapkan sistem jaminan mutu, sebagaimana dari hasil

evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi tahun

2008 menunjukan bahwa dari 3.103 perguruan tinggi yang ada di Indonesia hanya

127 perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk dilakukan site verification dan

technical assistance dan  6 perguruan tinggi dinilai tidak perlu melalui proses site

verification dan technical assistance. Penetapannya 68 perguruan tinggi (termasuk
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6 perguruan tinggi yang tidak menjalani site verification dan technical assistance)

yang menyelenggarakan praktek baik pengelolaan perguruan tinggi (Ditjen Dikti

Depdiknas,2008).

Menurut Direktur Akademik Illa Sailah (2011) dalam Surat kabar Suara

merdeka bahwa tahun 2009 hasil evaluasi menunjukan penurunan menjadi 58

perguruan tinggi dan kini turun lagi tahun 2010 menjadi 24 perguruan tinggi ini

pun masih didominasi oleh perguruan tinggi ternama. Penurunan jumlah

perguruan tinggi yang melakukan praktik baik dalam pelaksanaan kegiatan mutu

akademik ini disebabkan tidak dilaksanakan proses penjaminan mutu secara

internal dan eksternal di masing-masing perguruan tinggi dan tidak konsisten

dosen-dosen perguruan tinggi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

belajar-mengajar. "Kami banyak temukan perencanaan itu baru disusun ketika

akan ada proses ''assessment'' akreditasi dari BAN,'' katanya dalam seminar

''Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi".

Penerapan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dinilai baik yaitu dengan

melihat kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, adanya dokumen akademik,

dokumen mutu, manual mutu, standar mutu, kebijakan mutu, SOP mutu, dan

formulir mutu, baik dilakukan di tingkat Universitas, Fakultas hingga program

studi. Dalam buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi oleh Ditjen

dikti menjelaskan tentang pelaksanaan penjaminan mutu di Perguruan Tinggi,

seperti kutipan berikut ini :

“Agar penjaminan mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi dapat
dilaksanakan, maka terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar
pelaksanaan penjaminan mutu tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu
komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses
Pendidikan Tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di Perguruan
Tinggi” (Ditjen Dikti Depdiknas,2003).
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Peningkatan kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan perguruan

tinggi sudah sangat dirasakan perlu, termasuk untuk menggunakan prinsip-prinsip

manajemen modern yang berorientasi pada mutu/kualitas. Hakekat dari sistem

manajemen mutu perguruan tinggi berinti pada perbaikan terus menerus untuk

memperkuat dan mengembangkan mutu lulusan sehingga dapat diserap oleh

kalangan instansi dan pasar tenaga kerja.

Sebagaimana diketahui bahwa era globalisasi adalah era persaingan mutu atau

kualitas dari suatu produk. Kenyataan menunjukkan bahwa mutu lulusan

Perguruan Tinggi tidak selalu dapat diterima dan mampu untuk bekerja

sebagaimana yang diharapkan dunia kerja. Banyaknya Perguruan Tinggi dan

program studi yang dibuka akan menurunkan mutu lulusan, karena standarisasi

mutu lulusan tidak menjadi tujuan tetapi hanya dilihat dari aspek kuantitas yakni

bagaimana mendapatkan jumlah mahasiswa yang banyak.

Perguruan Tinggi sebagai wadah untuk menghasilkan kader-kader pemimpin

bangsa, memerlukan suatu cara pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan

instansi nonpendidikan, karena dalam lingkungan pendidikan berkumpul orang-

orang yang berilmu dan bernalar. Masalah penting yang harus diperhatikan adalah

bagaimana manajemen Perguruan Tinggi diatur dalam suatu manajemen yang

rapi, efisien dan transparan serta akuntabel, sehingga memiliki arah yang jelas

yakni mutu lulusan yang baik. Keberadaan desentralisasi Pendidikan Tinggi

melalui kebijakan otonomi dan penjaminan mutu Perguruan Tinggi secara yuridis

formal tercantum pada UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 51 Ayat (2)

bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip

otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan”. Keempat
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komponen tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang bersifat integral dalam

menopang citra Perguruan Tinggi dalam mengemban Tri Darma yaitu pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Universitas Khairun sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Maluku

Utara yang dipercaya masyarakat untuk berperan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat menghasilkan generasi-generasi yang

siap pakai dan mampu menjawab tantangan perkembangan global, dituntut

melakukan restrukturisasi organisasi dan reorientasi pembelajaran yang berbasis

mutu, disertai dengan upaya peningkatan relevansi sesuai dengan visi, misi dan

tujuan, dengan terlaksananya restrukturisasi dan reorientasi pembelajaran berbasis

mutu, Univeristas Khairun sanggup mensejajarkan diri dengan universitas

terkemuka di Indonesia baik dari segi mutu proses penyelenggaraan pembelajaran,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maupun mutu lulusan (Restra

Unkhair, 2009-2014).

Terbatasnya daya serap lapangan kerja lokal dan ketatnya persaingan kerja

merupakan tantangan bagi Universitas Khairun dalam meningkatkan mutu

akademik dan mutu lulusan sesuai dengan pasar kerja. Untuk itu, penguasaan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni serta kemampuan untuk melakukan

pengembangan melalui penelitian dasar dan terapan sangat penting dan strategis.

Studi pendahuluan di Universitas Khairun menunjukan bahwa sejak tahun

2007 telah dibentuk Pusat Penjaminan Mutu (PPM). Hal ini menunjukan bahwa

ada komitmen yang tinggi dari pimpinan Universitas Khairun terhadap amanat

UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 19 tahun 2005 dan komitmen

terhadap pelaksanaan visi dan misi Univeristas Khairun (lampiran 09). Tahun
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2009 dibentuk struktur organisasi Pusat Penjaminan Mutu Unkhair (PPMU), yang

bertugas melakukan monitoring dan evaluasi bidang akademik, hasil dari

monitoring dan evaluasi direkomendasikan ke pimpinan Fakultas untuk dilakukan

perbaikan.

Walaupun struktur organisasi sudah dibentuk dan pelaksanaan PPM sudah

berjalan akan tetapi pelaksanaan penjaminan mutu tersebut belum berjalan dengan

baik, karena melihat laporan hasil monitoring dan evaluasi PPM setiap semester

temuannya masih sama dan belum ada peningkatan. Terlihat juga pada daftar

akreditasi (lampiran 03), bahwa ada 7 Fakultas yang dimiliki Unkhair, yang

membawahi 30 program studi rata-rata memiliki nilai akreditasi C dan ada yang

masih dalam pengusulan. Ini menunjukan bahwa perwujudan dari unit kerja mutu

dan akuntabilitas mutu di Unkhair ini masih lemah.

Unkhair dari yang berstatus PTS ke PTN seharusnya sudah memiliki status

akreditasi lebih tinggi dan bisa bersaing dengan perguruan tinggi terkemuka di

Indonesia, dan juga bisa masuk dalam hasil evaluasi implementasi penjaminan

mutu internal yang diselenggarakan Ditjen Dikti. Akan tetapi hasil evaluasi SPMI

Ditjen Dikti tahun 2010 menunjukan bahwa Univerisitas Khairun merupakan

salah satu perguruan tinggi yang belum masuk dalam hasil evaluasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan

judul “Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di

Universitas Khairun Ternate Propinsi Maluku Utara”. Yang mengkaji tentang

pelaksanaan SPMI, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SPMI, serta strategi

peningkatan pelaksanaan SPMI.
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B. Perumusan Masalah

Setelah melihat permasalahan yang terkait dengan sistem penjaminan mutu di

Perguruan Tinggi, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di Universitas

Khairun ?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem penjaminan mutu

Internal di Universitas Khairun?

3. Bagaimana strategi peningkatan pengelolaan sistem penjaminan mutu

internal Universitas Khairun?

C. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan, maka penulis membatasi masalah sebagai

berikut :

1. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Khairun

meliputi kajian pada proses atau tahapan SPMI yaitu menyusun standar

mutu, menyusun standar mutu unit kerja, melaksanakan penjaminan mutu

kegiatan, memonitoring, evaluasi, dan melaksanakan pengendalian mutu

kegiatan.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem penjaminan mutu Internal

di Universitas Khairun meliputi faktor penghambat dan faktor pendukung

pelaksanaan SPMI.

3. Strategi peningkatan pengelolaan sistem penjaminan mutu internal

Universitas Khairun.
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian implementasi

kebijakan penjaminan mutu internal ini adalah :

1. Mendiskripsikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di

Universitas Khairun.

2. Mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem

penjaminan mutu Internal di Universitas Khairun.

3. Menjelaskan strategi peningkatan pengelolaan sistem penjaminan mutu

internal di Universitas Khairun.

E. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber ilmu

pengetahuan dan dapat menjadi sumber inspirasi serta bahan rujukan bagi

peneliti lain untuk mengembangkan penelitian ini lebih mendalam. Secara

mikro penelitian ini juga bisa menjadi referensi penelitian tentang

pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dalam mempertahankan dan

meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

a. Bagi Peneliti, sebagai pemenuhan kelengkapan dalam penulisan tesis;

b. Bagi Perguruan Tinggi, khususnya Universitas Khairun, untuk bahan

evaluasi implementasi kebijakan penjaminan mutu internal;
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c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan

menjadi penyediaan data dasar, yang dapat digunakan untuk penelitian

lebih lanjut, khususnya  memperkuat pengembangan penjaminan mutu

internal.

F. Penegasan Istilah

1. Penjaminan mutu (quality assurance): keseluruhan sistem, sumber dan

informasi yang diperuntukkan bagi pemeliharaan dan perbaikan mutu dan

standar pendidikan, pembelajaran, dan penelitian.

2. Implementasi Kebijakan : implementasi merupakan suatu proses yang

dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau

kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

3. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan

mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven) sebagai

perwujudan dari akuntabilitas perguruan tinggi terhadap hak-hak

masyarakat, terutama para stakeholdernya.

4. Pelaksanaan penjaminan mutu internal di suatu perguruan tinggi adalah

merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan,

dalam mewujudkan visi dan misi, serta untuk memenuhi kebutuhan

stakeholders melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang

bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu perguruan tinggi

secara  berkelanjutan.

5. Faktor pelaksanaan SPMI adalah semua kendala atau hambatan yang

mempengaruhi pelaksanaan SPMI.
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6. Strategi Pelaksanaan SPMI adalah program-program yang direncanakan

sesuai dengan visi misi SPMI untuk mencapai tujuan yang

diinginkan/dijanjikan,

7. Strategi peningkatan SPMI adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk

dapat mempertahankan dan meningkatkan kegiatan SPMI.


