
1 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Telah banyak studi yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa 

organisasi dapat tetap hidup untuk jangka waktu yang lama.  Sampai saat ini, 

ada empat paradigma yang dapat menerangkan hal tersebut (Teece et al., 

1997).  Pertama, yang merupakan paradigma yang dominan selama era 80-an 

yaitu pendekatan kompetitif (the competitive approach) yang dikembangkan oleh 

Porter (1980). Pendekatan ini menekankan pada cara-cara (actions) yang dapat 

diambil untuk menciptakan posisi bertahan (defensible positions) terhadap 

kekuatan-kekuatan persaingan (competitive forces).  Kedua adalah pendekatan 

konflik strategis (strategic conflict approach), yang mana berhubungan dengan 

pendekatan pertama khususnya pada ketidaksempurnaan pasar (product market 

imperfection), pencegahan masuk (entry deterrence), dan interaksi strategis 

(strategic interaction). Pendekatan ini menggunakan teknik seperti game theory 

dan secara implisit memandang competitive outcomes sebagai fungsi dari 

efektifitas yang mana organisasi mampu mengalahkan pesaing melalui investasi 

strategis, harga, signaling dan kontrol terhadap informasi.  Ketiga adalah 

resource-based view (RBV).  Berbeda dari pendekatan pertama dan kedua yang 

mengambil keuntungan dari posisi produk di pasar, RBV lebih menekankan 

membangun keunggulan kompetitif (competitive advantage) dari sumber daya 

yang ada. Pendekatan terbaru adalah kapabilitas dinamik (dynamic capabilities), 

yang menekankan pada eksploitasi kompetensi internal dan eksternal dalam 

merespon lingkungan yang berubah.  

Menurut Teece et al. (1997), disamping kelebihan-kelebihannya, kedua 

pendekatan pertama lebih strategizing dari pada economizing dimana pemimpin 

organisasi seharusnya membangun strategi sesuai dengan kekuatan-kekuatan 

industri atau pasar. Kedua pendekatan tersebut menempatkan organisasi hanya 

sebagai objek pada industri yang relatif statis. Sehingga pemimpin kurang 

menaruh perhatian pada pengembangan sumber daya dan kapabilitas.  

Konsekuensinya, strategi organisasi tidak akan cocok ketika industri atau 

lingkungan berubah secara signifikan.  

Teece (2009) menjelaskan bahwa proses kapabilitas dinamik dimulai dari 

sensing, seizing dan terakhir managing threats/transforming. Walaupun konsep 

tersebut mulai diterima secara luas, paling tidak didiskusikan diantara para ahli, 
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namun bukti-bukti empiris yang mendukung konsep tersebut masih sangat 

langka. Bagaimana konsep kapabilitas dinamik tersebut diterapkan pada dunia 

nyata? Faktor apa saja yang terkait dalam proses pembentukan kapabilitas 

dinamik tersebut? Dan yang terpenting adalah bagaimana model pengembangan 

kapabilitas dinamik tersebut dalam organisasi?  

Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, perguruan tinggi (PT) dapat berbentuk akademi, politeknik, 

sekolah tinggi, insititut dan universitas. Sampai dengan tahun 2010, terdapat 

3.103 institusi perguruan tinggi yang terdiri dari 2,67% perguruan tinggi negeri 

(PTN) dan sisanya adalah perguruan tinggi swasta (PTS) yang tersebar di 

Kopertis I – XII (Tabel 1).  

Tabel 1   Profil perguruan tinggi di Indonesia tahun 2010 

PTN/PTS 

Jumlah 
Pertumbuhan 

(%) 
Berdiri 
hingga 

tahun 2000 

Berdiri  
tahun  

2001-2010 
Total 

Persentase 
(%) 

PTN 82 1 83 2,67 1,22 
Kopertis I 141 199 340 10,96 141,13 
Kopertis II 110 99 209 6,74 90,00 
Kopertis III 239 93 332 10,70 38,91 
Kopertis IV 224 248 472 15,21 110,71 
Kopertis V 82 34 116 3,74 41,46 
Kopertis VI 135 115 250 8,06 85,19 
Kopertis VII 202 123 325 10,47 60,89 
Kopertis VIII 71 64 135 4,35 90,14 
Kopertis IX 174 168 342 11,02 96,55 
Kopertis X 101 145 246 7,93 143,56 
Kopertis XI 76 86 162 5,22 113,16 
Kopertis XII 23 68 91 2,93 295,65 

       Total 1.660 1.443 3.103 100,00 86,93 

Sumber: Direktorat Akademik Ditjen Dikti (2010) 

 

Saat ini PT di Indonesia menghadapi tantangan yang besar baik berupa 

peluang maupun ancaman terkait eksistensi mereka di dalam lingkungan yang 

dinamis, khususnya kompetisi yang semakin ketat.  Hal ini terlihat pada saat 

tahun ajaran baru, dimana PTN maupun PTS melakukan perekrutan mahasiswa 

baru dengan menempuh berbagai cara.  Di kalangan calon mahasiswa, PTN 

masih menjadi favorit untuk dipilih. Ironisnya, PTS yang merupakan porsi 

terbesar dari keseluruhan jumlah PT, umumnya harus menerima kenyataan 

untuk menjadi prioritas kedua setelah PTN.  



3 

 

 

Selain kompetisi, PTS harus menghadapi kebijakan pemerintah yang 

sangat dinamis termasuk Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, Undang-undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan dan banyak lagi peraturan pemerintah yang sering berubah, bahkan 

terkadang dirasa tidak memihak kepada PTS. Salah satu yang berdampak 

strategis adalah adanya kewajiban akreditasi bagi semua program studi sampai 

tahun 2012, jika tidak maka program studi tersebut tidak diperkenankan untuk 

mengeluarkan ijazah.  Menurut data Ditjen Dikti, sampai tahun 2009 dari sekitar 

15.000 program studi, baru setengahnya yang terakreditasi. 

Tantangan lain yang dihadapi PTS adalah stakeholders yang semakin 

menuntut (demanding) terhadap peran PTS di masyarakat. Salah satunya adalah 

tuntutan yang semakin tinggi dan dinamis dari dunia industri terhadap 

kompetensi lulusan PT.  Dampaknya, PTS harus terus menerus menyesuaikan 

proses pembelajarannya. Konsekuensinya, PTS harus mengubah kurikulumnya 

lebih sering lagi yang berdampak pada penyesuaian semua proses belajar 

mengajar dan sumber daya termasuk infrastruktur, laboratorium, fasilitas 

perkuliahan, materi ajar dan lain sebagainya. Selain itu, PTS harus 

menyesuaikan sumber daya intangible seperti peraturan organisasi, citra (image) 

dan nilai-nilai budaya. Salah satu sumber daya terpenting dari PTS adalah 

pengetahuan (knowledge) yang melekat pada keberadaan tenaga pengajar dan 

jaringan yang dimiliki. Supaya kurikulum dan proses belajar mengajar (PBM) 

cocok dengan kebutuhan pasar, PTS harus secara terus-menerus 

mengembangkan dan meningkatkaan pengetahuan para stafnya.  

Dihadapi oleh lingkungan yang sangat dinamis tersebut, tidak semua PTS 

mampu bertahan hidup.  Hal ini ditandai ada sekitar 30% PTS yang harus 

berhenti beroperasi. Sebagai contoh ada 30-40% dari 432 PTS di Jawa barat 

harus berhenti beroperasi karena kekurangan jumlah mahasiswa. Walaupun 

demikian, masih ada PTS, bahkan yang berusia lebih dari 30 tahun, mampu 

menghadapi tantangan dinamika lingkungan tersebut untuk dapat tetap hidup 

dan mencetak prestasi. Persaingan antar PTS untuk tetap dapat bertahan hidup 

dalam dinamika lingkungan yang berubah secara cepat di Indonesia terjadi 

antara lima bentuk PTS, yaitu: universitas, sekolah tinggi, institut, akademi dan 

politeknik.  
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Persaingan yang semakin ketat antar PTS terlihat di Kopertis II, yang 

meliputi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu,  

didominasi oleh bentuk sekolah tinggi (49,02%) (Tabel 2). Lima bentuk PTS 

(universitas, sekolah tinggi, institut, akademi dan politeknik) di Kopertis II  secara 

nyata telah bersaing dalam meraih mahasiswa baru sebagai upaya untuk tetap 

dapat bertahan hidup dalam dinamika lingkungan yang berubah secara cepat. 

Persaingan antar PTS di Kopertis II ini terlihat sangat nyata pada bentuk 

universitas yang hanya berjumlah 11,76% yang diindikasikan oleh tetap 

bertahannya universitas swasta yang berusia lebih dari 10 tahun maupun yang 

usianya kurang dari 10 tahun (Gambar 1). 

Tabel 2  Profil PTS di Kopertis II tahun 2012 

Bentuk PTS 

Provinsi Kopertis II 

Sumatera 
Selatan 

Lampung Bengkulu 
Bangka 
Belitung 

Jumlah Persentase 

Universitas 13 7 4  24 11,76 

Institut - 1 - - 1 0,49 
Sekolah 
Tinggi 52 33 6 9 100 49,02 

Akademi 31 29 6 5 71 34,80 

Politeknik 7 1 - - 8 3,92 

Jumlah  103 71 16 14 204 100,00 

Sumber: http://www.kopertis2.or.id 

 

 

Sumber: http://evaluasi.dikti.go.id (Diolah) 

Gambar 1  Kondisi persaingan universitas swasta di Kopertis II.  
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Gambar 1 memperlihatkan bahwa universitas swasta di Kopertis II yang 

berusia lebih dari 10 tahun (berdiri hingga tahun 2000) dan yang berusia kurang 

dari 10 tahun (berdiri tahun 2001 – 2010) memiliki keunggulan masing-masing 

sehingga semuanya mampu bertahan hidup dalam perubahan lingkungan 

persaingan yang semakin ketat. Universitas swasta yang berdiri hingga tahun 

2000 terlihat unggul dalam pengeloaan program studi jenjang S1 (rata-rata 

jumlah mahasiswa per program studi sebanyak 286 orang) dan jenjang S2 (rata-

rata jumlah mahasiswa per program studi sebanyak 113 orang), sedangkan 

universitas swasta yang berdiri tahun 2001 – 2010 terlihat memiliki keunggulan 

dalam mengelola program studi jenjang D3 (rata-rata jumlah mahasiswa per 

program studi sebanyak 65 orang).  Lebih jauh, dari 24 universitas swasta yang 

berusia 10 tahun atau lebih sebanyak 17 dan sisanya sebanyak tujuh berusia 

kurang dari 10 tahun.  Dari jumlah universitas swasta yang berusia 10 tahun atau 

lebih, hanya ada 12 (70%) yang memiliki jumlah mahasiswa lebih dari 1.000, 

sedangkan sisanya sebanyak lima universitas (30%) memiliki kurang dari 1.000 

mahasiswa. Profil tersebut terlihat lebih buruk di Provinsi Lampung dimana 

universitas swasta yang berusia lebih dari 10 tahun dan memiliki mahasiswa 

kurang dari 1.000 berjumlah lebih dari 30%.  

Kontradiksi diantara PTS dalam menghadapi dinamika lingkungan adalah 

topik menarik untuk ditelaah.  Mengapa ada PTS, bahkan yang sudah berusia 

lama, masih dapat bertahan hidup, bahkan tumbuh dan berkembang ditengah 

lingkungan yang dinamis? Faktor apa saja yang mempengaruhi 

keberlangsungan hidup PTS di Indonesia?  Faktor apa saja yang mempengaruhi 

kemampuan PTS untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis tersebut?  

Adaptabilitas organisasi adalah salah satu faktor penting yang berkontribusi pada 

suksesnya suatu organisasi.  Hal ini berarti kemampuan mereka untuk secara 

terus menerus mengubah strategi sehingga selalu fit dengan perubahan 

lingkungan. Dalam pandangan RBV, untuk tetap fit dengan dinamika lingkungan 

maka diperlukan harmonisasi sumber daya (asset orchestration). Teece (2009) 

berpendapat bahwa di dalam situasi perubahan lingkungan yang cepat, suatu 

organisasi harus mengadopsi konsep kapabilitas dinamik sehingga memiliki 

kemampuan mengintegrasikan, membangun, dan mengubah kompetensi internal 

dan eksternal. Selanjutnya, untuk meyakinkan kita tentang pentingnya 

pengembangan konsep kapabilitas dinamik organisasi, maka perlu ditelaah lebih 

jauh tentang pola, proses dan pengembangannya khususnya pada PTS. Terakhir 
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yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membangun model strategi 

pengembangan kapabilitas dinamik organisasi di PTS (Gambar 2).     
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Gambar 2  Analisis situasi persaingan organisasi PTS di Indonesia. 
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semakin ketat baik sesama PTS maupun dengan PTN. Ketidakmampuan mereka 

memenangkan persaingan tersebut disebabkan ketidakmampuan PTS-PTS 

tersebut mengikuti dinamika pasar baik dari sudut pandang calon mahasiswa 

maupun dunia industri sebagai lembaga yang dominan penyerap lulusan PTS.  

Faktor lain yang diduga berpengaruh adalah dinamika kebijakan pemerintah 

khususnya terkait peningkatan jumlah angka partisipasi kuliah (APK) melalui 

kebijakan pembukaan perguruan tinggi baru baik PTN maupun PTS.  Selain itu 

kebijakan pemerintah terkait peningkatan kualitas PT di Indonesia, yang 

dipandang banyak pihak masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain, 

berdampak pada kewajiban PTS mengikuti standar pengelolaan yang semakin 

tinggi dengan tidak lagi membedakan kemampuan antara PTS dan PTN.  

Faktor-faktor eksternal diduga menjadi faktor dominan yang 

mempengaruhi keberlanjutan PTS.  Kemampuan PTS menyesuaikan diri dengan 

dinamika lingkungan eksternalnya adalah kata kunci terhadap keberlanjutan PTS 

dimasa depan.  Hal ini dapat dilakukan melalui penyesuaian strategi yang 

berkelanjutan dengan menggunakan faktor-faktor internal organisasi sebagai 

basisnya. Dari uraian singkat tersebut dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Belajar dari pengalaman beberapa PTS yang mampu bertahan hidup, bahkan 

tumbuh dan berprestasi di tengah lingkungan yang berubah cepat (turbulent), 

apakah yang menjadi faktor penentu keberlangsungan hidup organisasi pada 

PTS-PTS tersebut? 

2. Bagaimana skenario masa depan terkait dinamika lingkungan eksternal PTS? 

3. Bagaimana strategi terbaik menghadapi skenario masa depan yang paling 

mungkin terjadi?  

4. Bagaimanakah model terbaik yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu 

keberlanjutan PTS dan dinamika internal organisasi khususnya 

pengembangan kapabilitas dinamik PTS dalam merespon dinamika 

lingkungan eksternal tersebut? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merancang bangun model 

konseptual strategi pengembangan  kapabilitas dinamik organisasi pada PTS. 

Secara rinci tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengidentifikasi faktor-faktor dominan penentu keberlanjutan PTS. 

2. Membangun dan menganalisis skenario masa depan terkait keberlanjutan 

PTS.  

3. Merumuskan strategi terbaik menghadapi skenario masa depan yang paling 

mungkin terjadi.  

4. Membangun model terbaik yang dapat memberikan alternatif strategi 

pengembangan kapabilitas dinamik dalam rangka pembentukan keunggulan 

bersaing berkelanjutan pada organisasi PTS.  

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat ganda baik secara akademik 

maupun manajerial. 

1. Manfaat Akademik, yaitu: 

a. Penelitian empiris menggunakan studi kasus tentang keberadaan 

pendekatan strategi kapabilitas dinamik organisasi pada PTS di 

Indonesia. 

b. Menggunakan pendekatan induktif sebagai cara dominan dalam 

mengeksplorasi pengetahuan. 

c. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem (system approach) untuk 

membangun model terbaik strategi pengembangan kapabilitas dinamik 

organisasi.  

2. Manfaat Manajerial, yaitu: 

a. Memberikan alternatif praktis bagi pengelola PTS khususnya untuk 

menerapkan model pengembangan kapabilitas dinamik organisasi. 

b. Memberikan gambaran lebih holistic tentang berbagai permasalahan 

yang dihadapi pengelola PTS dan alternatif strategi yang dapat 

dilaksanakan untuk meresponnya khususnya terkait dengan 

keberlangsungan hidup suatu PTS. 
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1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berada dalam area manajemen strategis dengan lebih 

spesifik pada pengembangan konsep kapabilitas dinamik organisasi (dynamic 

capabilities). Selain itu, sejalan dengan tujuan strategi kapabilitas dinamik yaitu 

peningkatan kemampuan adaptasi organisasi terhadap dinamika lingkungan 

eksternalnya maka penelitian ini memfokuskan pada proses adaptasi dan 

readaptasi organisasi terhadap lingkungan eksternal, bukan perubahan yang 

disebabkan faktor-faktor internal. Oleh karena itu, penelitian ini juga 

menggunakan perspektif manajemen perubahan. Terkait implementasi strategi 

pada level organisasi, maka penelitian ini menggunakan teori manajemen 

pembelajaran dengan asumsi kedua teori tersebut memiliki kemiripan tujuan.  

Lebih lanjut, model yang dikembangkan pada penelitian ini menggunakan 

konsep dasar dari Teece (2009) dengan penekanan pada bagaimana konsep 

tersebut dapat diimplementasikan menjadi model kebijakan strategis organisasi 

khususnya PTS.    

Untuk mencapai tujuan utamanya, penelitian ini menggunakan 

pendekatan sistem (system approach).  Pendekatan ini digunakan dengan 

pertimbangan adanya kompleksitas permasalahan yang dikaji sehingga 

memerlukan pemahaman yang utuh dengan memadukan berbagai elemen atau 

faktor terkait. Menurut Eriyatno (1999), karakteristik permasalahan dimana 

digunakan pendekatan sistem adalah kompleks, dinamis dan probabilistic.  Yang 

dimaksud dengan kompleks adalah adanya interaksi antar elemen yang cukup 

rumit terhadap isu yang dibahas. Dinamis berarti adanya faktor yang berubah 

menurut waktu dan adanya pendugaan ke masa depan.  Sedangkan probabilistic 

berarti adanya fungsi peluang dalam inferensi kesimpulan maupun rekomendasi.   

Penelitian ini menggunakan Soft System Methodology (SSM) sebagai 

basis epistemology.  Pendekatan ini digunakan dengan alasan isu keberlanjutan 

PTS merupakan permasalahan yang tidak terstruktur dengan baik (ill-structured 

problem) dimana pemeliharaan hubungan (relationship maintaining) sama 

pentingnya dengan pencapaian tujuan, dan menjawab pertanyaan apa (what) 

adalah sama pentingnya dengan bagaimana (how) untuk melakukannya 

(Jackson, 2003).   Selanjutnya Jackson (2003) berpendapat SSM dilakukan 

berdasarkan paradigma pembelajaran, sedangkan Hard System Methodology 

(HSM) dilakukan berdasarkan paradigma optimisasi.  Hasil akhir dari pendekatan 

SSM adalah model konseptual yang mencerminkan sistem aktivitas manusia 
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(human activity system) yang terus dapat disesuaikan mengikuti perkembangan 

situasi dunia nyata, yang pada penelitian ini berupa model diagramatik dengan 

penjelasan yang rinci tentang peran, fungsi dan hubungan antar pelaku dalam 

sistem.    

Penelitian ini merupakan riset kebijakan organisasi yang difokuskan pada 

perancangan model strategi pengembangan kapabilitas dinamik organisasi di 

PTS.  Menurut Aelen (1978) dalam Eriyatno (2007), yang dimaksud dengan riset 

kebijakan adalah penelitian normatif tentang berbagai alternatif cara dalam 

mengorganisasikan dan mengumpulkan informasi sehingga seorang pembuat 

keputusan dapat mengambil keputusan berdasarkan pada pilihan-pilihan yang 

paling cerdas. Selanjutnya penelitian ini lebih mengedepankan cara berpikir 

sintesis dari pada analisis, walaupun keduanya digunakan secara simultan.  

Menurut Eriyatno (2007), analisis adalah cara berpikir lebih berfokus pada 

masalah yang telah terjadi pada masa lalu, sedangkan sintesis lebih bagaimana 

mencapai sasaran pada masa datang.   

Salah satu ciri dominan dari pendekatan sistem dan riset kebijakan 

adalah pembangunan teori (theory building) dengan pendekatan induktif, 

eksploratif, penggunaan non-numerical data, dan interview pakar (expert 

interview) dalam pengumpulan data.  Dalam penelitian ini, utamanya data yang 

diambil adalah berupa pengetahuan (knowledge) yang diperoleh dari 

sekelompok pakar yang terpilih sehingga hasil yang diharapkan berupa 

pemikiran kelompok (group thinking). Selanjutnya guna mengeksporasi 

pengetahuan terkait tujuan penelitian ini maka digunakan metode studi kasus 

tunggal holistik yang berarti hanya mengkaji satu unit analisis dan bidang kajian 

secara utuh (Yin, 2003). 

Adapun yang menjadi unit analisis adalah tujuh universitas swasta yang 

memiliki kemiripan karakter di Kopertis II, sedangkan isu keberlanjutan PTS 

sebagai bidang kajian yang akan diteliti. Guna pengayaan dan pendalaman dari 

isu yang dikaji, dipilih satu universitas yaitu Universitas Bandar Lampung (UBL).  

Merujuk pada tipologi PTS yang ada di Indonesia, UBL adalah universitas swasta 

yang terbesar di Provinsi Lampung, sudah berusia 40 tahun dan berada di 

lingkungan Kopertis II yang meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka-

Belitung dan Bengkulu. Dalam perjalanannya UBL mampu tetap bertahan 

ditengah berbagai dinamika lingkungan yang berubah cepat baik sebagai 

dampak dinamika global, nasional maupun lokal. Selain itu, UBL termasuk sedikit 
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dari kelompok universitas swasta yang mampu tetap mempertahankan 

eksistensinya ditengah persaingan yang sangat ketat baik dengan sesama PTS 

(yang sebagian besar adalah PTS non universitas dan berusia kurang dari 10 

tahun), PTN yang secara agresif meningkatkan kapasitas rekrutmen mahasiswa 

barunya, maupun dari PT yang berasal dari Jawa dan luar negeri.  

Dari pemaparan ruang lingkup penelitian di atas, penelitian ini  

menghasilkan generalisasi teoritis, bukan generalisasi populasi (statistik) (Yin, 

2003). Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan sintesa terkait 

pengembangan strategi kapabilitas dinamik yang menekankan pada kemampuan 

mengubah dan mengintegrasikan sumber daya yang membentuk keunggulan 

bersaing berkelanjutan. Selain itu, konsep ini adalah pengembangan dari RBV 

yang menekankan pada pengembangan keunggulan kompetitif dengan 

karakteristik valuable, rare, inimitable, dan organizable (VRIO) sehingga model 

yang dibangun harusnya memenuhi kriteria tersebut.  

 

1.6.  Kebaruan Penelitian 
 

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan PTS 

2. Pembangunan skenario masa depan terkait dinamika lingkungan 

eksternal PTS 

3. Perumusan strategi terbaik menghadapi skenario masa depan yang 

paling mungkin terjadi terkait dinamika lingkungan eksternal PTS 

4. Penggunaan Soft System Methodology (SSM) sebagai basis 

epistemology dalam pengembangan konsep kapabilitas dinamik pada 

organisasi PTS 

5. Model Kelembagaan Keberlanjutan PTS dan Model Pengembangan 

Kapabilitas Dinamik PTS. 
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