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1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keunggulan human development capital menjadi kunci utama meraih
peluang dalam menghadapi kompetisi ketat di era keterbukaan. Meningkatnya
keinginan masyarakat untuk memiliki karir yang baik dalam ketatnya persaingan,
mendorong meningkatnya jumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta yang
tersebar di seluruh Indonesia. Dibukanya izin bagi perguruan tinggi asing untuk
beroperasi di Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2012 dan diberlakukannya
pasar bebas ASEAN, melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN semakin
meningkatkan persaingan dalam hal penyediaan sumberdaya manusia. Pendapat
yang sama dikemukakan oleh Yamit (2013) bahwa gelombang globalisasi
ekonomi akibat AFTA, GATT, APEC, WTO, dan lain sebagainya telah
menciptakan tantangan bisnis yang semakin besar, yaitu kompetisi yang semakin
tinggi, teknologi yang semakin canggih, peraturan dan perundang-undangan yang
lebih ketat, serta pelanggan yang semakin berpengetahuan. Hal tersebut membawa
implikasi pada dunia pendidikan, baik berupa tantangan maupun peluang untuk
berupaya meningkatkan kinerjanya. Perguruan tinggi harus meningkatkan mutu
dan kinerjanya agar kepercayaan pelanggan semakin meningkat. Upaya ini dapat
dilakukan dengan mengadopsi dan menerapkan inovasi sistem pendidikan yang
mampu meningkatkan kualitas, citra, dan daya saing yang berorientasi pada
sistem input/(rekruitmen), proses, dan output yang berkualitas (Inayah 2012).

Pendidikan adalah suatu proses, sehingga terkait dengan mutu. Mutu terkait
dengan persepsi stakeholders, baik itu peserta didik, alumnus, pengguna (user),
pemerintah dan sebagainya. Apakah suatu pendidikan itu dinilai bermutu, sangat
tergantung pada persepsi stakeholders terhadap pendidikan tersebut. Apabila
sebagian besar stakeholders mempersepsikan positif terhadap mutu sebuah
pendidikan, maka dapat dikatakan pendidikan tersebut bermutu (Wibowo 2013).
Dengan demikian rambu-rambu standardisasi dari pemerintah yang tertuang
dalam akreditasi bagi lembaga pendidikan, hanyalah merupakan salah satu
instrumen untuk membantu stakeholders mempersepsikan sebuah lembaga
pendidikan.

Perguruan tinggi dinyatakan bermutu, jika perguruan tinggi itu mampu
menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misinya serta mampu
memenuhi kebutuhan stakeholder. Higher Education Long Term Strategy
(HELTS) 2003-2010 juga menyatakan bahwa pengembangan pendidikan tinggi
diarahkan pada tiga isu utama yaitu peningkatan daya saing bangsa, otonomi
pengelolaan pendidikan dan peningkatan kesehatan organisasi penyelenggara
pendidikan tinggi.

Pengukuran tingkat keberhasilan perguruan tinggi membutuhkan adanya
indikator kinerja yang jelas. Indikator kinerja merupakan pencapaian kuantitatif
dan/atau kualitatif pada periode waktu tertentu (Mahsun 2006). Pengukuran
kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara target dan baseline dari
mulai input, proses dan output, serta outcome suatu perguruan tinggi. Indikator
kinerja dibuat untuk memudahkan dalam menilai tingkat keberhasilan dan
ketidakberhasilan program kerja dalam rangka perbaikan kualitas berkelanjutan.
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Indikator kinerja harus merupakan dokumen yang bersifat terbuka, yaitu
tidak hanya diketahui pihak internal organisasi saja namun juga perlu diketahui
oleh masyarakat, termasuk alumni, orangtua mahasiswa, tenaga pendidik,
tenaga kependidikan, mahasiswa, dan para donatur (Ruben 1999, Stewart Hubin
2001, Grayson 2004, Umashankar dan Dutta 2007). Institusi seperti perguruan
tinggi negeri harus menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang tidak hanya
berisi informasi mengenai mahasiswa yang gagal maupun yang lulus, tetapi
berbagai data lain yang mencakup langkah-langkah dari prestasi akademik dan
tingkat kepuasan mahasiswa (Elliott dan Healy 2001) Penilaian indikator kinerja
perguruan tinggi ini disesuaikan dengan tuntutan terhadap mutu pendidikan yang
terus ditingkatkan sebagai upaya untuk menciptakan output yang berkualitas dan
siap terjun ke pasar kerja serta untuk memenuhi standar nasional pendidikan
(Asmawi 2005). Output yang dihasilkan harus berdasarkan suatu proses yang
matang dan didukung oleh input yang baik pula.

Untuk menjamin ketercapaian indikator kinerja diperlukan proses
penjaminan mutu yang merupakan kegiatan mandiri suatu perguruan tinggi yang
disusun, dirancang dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan itu sendiri.
Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dengan
penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang dijadikan dasar dalam
menentukan standar mutu, antara lain harus memiliki visi, misi, tata pamong,
kurikulum dan proses pembelajaran, kemahasiswaan dan lulusan, sumberdaya
manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan dan sistem informasi, suasana
akademik, dan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Standar tersebut
ternyata berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan yang
diselenggarakan perguruan tinggi (Singgih dan Rahmayanti 2008).

Perumusan Masalah

Peningkatan mutu secara berkelanjutan merupakan suatu keharusan dalam
manajemen perguruan tinggi. Oleh karena itu organisasi harus terus berupaya
untuk meningkatkan kualitas input, proses, dan output. Dalam sistem manajemen
mutu perguruan tinggi, untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi diperlukan
sasaran mutu yang didalamnya terdiri dari indikator-indikator kinerja dalam
pelaksanaan Tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat).

Dalam melaksanakan penjaminan mutu, perguruan tinggi dapat membentuk
unit atau lembaga khusus yang menangani atau melekat pada struktur perguruan
tinggi yang bersangkutan. Pengorganisasian penjaminan mutu di IPB dilakukan
oleh Kantor Manajemen Mutu (KMM) yang secara langsung berada di bawah
Rektor. KMM melakukan koordinasi dalam penyusunan standar yang
menggabungkan dan mengolah standar baik Standar Nasional Pendidikan (SNP),
standar dari BAN-PT dan standar lainnya yang diperlukan oleh IPB, yang
diharapkan dapat memastikan keberhasilan pelaksanaan Program Kerja IPB,
termasuk didalamnya program kerja Fakultas dan unit lain pada siklus 5 tahunan.
Standar tersebut kemudian ditetapkan oleh SK Rektor dan disosialisasikan
kepada seluruh sivitas akademika maupun masyarakat umum. Metode yang
digunakan untuk melihat tingkat pencapaian standar oleh unit, baik tingkat
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Rektorat, Fakultas maupun departemen menggunakan metode Balance Scorecard
(BSC), yang terdiri dari empat perspektif 1) Perspektif Stakeholder, 2) Perspektif
Research dan Academic Excellence, 3) Perspektif Proses Bisnis Internal dan 4)
Perspektif Capacity Building.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB telah
mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu sesuai dengan persyaratan,
pedoman dan standar yang telah ditentukan yang merupakan bagian integral dari
siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA). Implementasi sistem penjaminan mutu di
FPIK IPB sesuai dengan SK Rektor No. 006/I3/OT/2008. Pelaksanaan Sistem
Penjaminan Mutu di FPIK IPB menghendaki fakultas untuk menetapkan sasaran
mutu dalam pencapaian visi dan misinya. Sasaran  mutu ini terdokumentasi
dalam buku Program Penjaminan Mutu FPIK IPB yang disusun pada tahun 2010,
melalui Program Penjaminan Mutu.

Fakultas setiap tahun diharuskan menandatangani kontrak kinerja dan
hasilnya dilaporkan dalam suatu lokakarya.  Kinerja IPB secara keseluruhan akan
dilaporkan oleh Rektor kepada Majelis Wali Amanah (MWA).  Selain itu fakultas
dan departemen juga harus membuat laporan Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) setiap tahun.  Laporan SPMI tersebut akan menjadi bahan dalam audit
internal dan asesmen mutu yang dilakukan oleh Kantor Audit Internal (KAI) dan
KMM sebagai salah satu proses dalam perbaikan mutu secara berkelanjutan.
Laporan SPMI memuat pencapaian standar mutu setiap unit beserta data
pendukungnya secara detil. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) sebagai
salah satu fakultas di IPB juga terikat dalam sistem penjaminan mutu internal di
IPB yang juga memiliki indikator kinerja kunci dalam perspektif Balanced
Scorecard.

Kinerja akademik FPIK IPB terlihat dari data perkembangan akademik dari
tahun ke tahun yang terdokumentasi dalam berbagai dokumen seperti Laporan
Tahunan, Borang Akreditasi, Borang SPMI maupun Balanced Scorecard. Kinerja
akademik FPIK IPB terlihat berfluktuasi dan cenderung meningkat.
Pertanyaannya adalah apakah implementasi sistem penjaminan mutu di FPIK IPB
memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan kinerja akademik di FPIK
IPB? Berdasarkan hal tersebut perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pencapaian indikator kinerja bidang akademik program
sarjana di FPIK IPB.

2. Bagaimana pencapaian indikator kinerja bidang akademik dalam
perspektif penjaminan mutu selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

3. Apa peranan sistem penjaminan mutu dalam pencapaian indikator kinerja
akademik yang berkelanjutan.

Pada penelitian ini akan difokuskan pada studi pencapaian standar bidang
akademik program sarjana, yang dikelompokkan dalam input, proses, dan output.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah
1) Mempelajari data bidang akademik program sarjana FPIK IPB mulai dari

input, proses, output dari tahun 2005-2013 sehingga dapat memberikan
gambaran kondisi FPIK IPB dalam bidang akademik.
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2) Mengevaluasi pencapaian indikator kinerja program sarjana di FPIK dari
tahun 2009 hingga 2013.

3) Memberikan masukan untuk penyusunan strategi bidang akademik dalam
rangka pencapaian kinerja akademik ke depan dalam perspektif manajemen
mutu.

Manfaat Penelitian

Sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi adalah kegiatan mandiri
perguruan tinggi yang secara sistemik dilakukan untuk merencanakan, memonitor
dan mengevaluasi penyelenggaran pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara
berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat antara lain :
a. Bahan masukan kepada manajemen FPIK IPB dalam menentukan strategi

dalam pencapaian indikator kinerja akademik.
b. Bahan masukan kepada manajemen FPIK IPB untuk dapat memelihara dan

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengevaluasi pencapaian indikator
kinerja kunci bidang akademik program sarjana baik departemen maupun fakultas
selama kurun waktu 2005-2013 yang melingkupi proses sistemik mulai dari input,
proses, dan output penyelenggaraan kegiatan bidang akademik. Selain itu juga
akan dipelajari peranan Sistem Penjaminan Mutu dalam meningkatkan pencapaian
indikator kinerja kunci bidang akademik.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

Indikator kinerja perguruan tinggi
Ada beberapa model yang digunakan untuk menggambarkan proses

manajemen di perguruan tinggi. Model yang umum digunakan adalah model
pendekatan sistemik input-proses-output-outcome. Dengan model proses bisnis
tersebut, bidang prestasi kunci yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja
organisasi ada lima yaitu relevansi, suasana akademik, manajemen internal dan
organisasi, keberlanjutan, serta efisiensi dan produktivitas (Sulisworo 2009).

Relevansi menggambarkan kemampuan organisasi untuk menyediakan
layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Luthje 2007). Relevansi ini akan
terlihat pada seluruh aktvitas perguruan tinggi karena merupakan cerminan tingkat
sensitivitas perguruan tinggi terhadap lingkungannya. Indikatornya berupa mutu
lulusan (Nelson 2007, Zorilla 2007), partisipasi lulusan didunia kerja (DIKTI
2006). Mutu lulusan terlihat dari perolehan IPK, yang merupakan gambaran dari
skill, knowledge, attitude yang diperoleh selama proses pembelajaran.
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