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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai fungsi dan 

peran sebagai: a) wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; b) wadah 

pendidikan calon pemimpin bangsa; c) pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi; d) pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan 

menemukan kebenaran; dan e) pusat pengembangan peradaban bangsa (UU RI No 

12 Tahun 2012). Dengan demikian perguruan tinggi mempunyai tanggungjawab 

untuk melaksanakan proses bisnis perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan peraturan maupun standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses bisnis 

pada perguruan tinggi dimulai dari ketika mahasiswa masuk ke perguruan tinggi, 

menjalani proses pendidikan hingga lulus.  

Komponen proses bisnis perguruan tinggi yang terdiri dari input, proses, 

dan output, mempunyai keterkaitan satu sama sama lain yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan. Output yang dimaksud dalam 

penelitian adalah lulusan perguruan tinggi. Mahasiswa dan lulusan merupakan 

salah satu dari tujuh standar utama dalam pengukuran kualitas perguruan tinggi 

(BAN PT 2011). Khusus mengenai evaluasi standar mahasiswa dan lulusan, 

komponen yang  dinilai adalah: sistem rekruitmen mahasiswa dan lulusan (rata - 

rata masa studi dan IPK). Sehingga dapat diartikan pula bahwa kualitas suatu 

perguruan tinggi dapat diukur berdasarkan lama studi lulusannya. 

Kajian mengenai waktu penyelesaian studi pada tingkat pascasarjana telah 

menjadi perhatian setidaknya sejak tahun 1980-an di Kanada, UK, USA dan 

Australia (Bourke et al. 2004). Selama lebih dari empat dekade terakhir, 

pendidikan tinggi telah mengalami pertumbuhan yang pesat, namun tidak 

diimbangi oleh tingkat penyelesaian studi yang proporsional (Bound et al. 2009; 

Turner 2004), dan adanya kecenderungan waktu penyelesaian studi yang 

meningkat (Turner 2004). Sehingga pada umumnya penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mahasiswa tidak lulus tepat 

waktu, putus studi, proses penyelesaian studi maupun kegagalan dalam 

menyelesaikan studi, dan rekomendasi yang diusulkan untuk mengatasinya. 

Penelitian semacam ini dapat dilakukan dengan menggali informasi dari data yang 

tersedia, khususnya data akademik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tair dan 

El-Halees (2012) menyebutkan bahwa untuk mencapai level tertinggi pada mutu 

sistem perguruan tinggi, dapat dilakukan dengan menggali pengetahuan yang 

bersumber dari data bidang pendidikan sebagai atribut pembelajaran utama yang 

mempengaruhi pencapaian mahasiswa. 

Di Indonesia sendiri tingkat penyelesaian studi tepat waktu mahasiswa 

khususnya program magister dan doktor dapat dikatakan masih sangat rendah. 

Berdasarkan Laporan Analisis Penyelesaian Studi Penerima Beasiswa Pendidikan 

Pascasarjana Dalam Negeri Dikti 2015, fakta yang ditemukan adalah hingga tahun 

2015, untuk mahasiswa angkatan tahun masuk 2008 dan 2015 hanya ada satu dari 

12 PT penyelenggara beasiswa BPPDN untuk program doktor yang yang telah 

meluluskan seluruh mahasiswanya, sedangkan pada program magister ada 

sebanyak 12 dari 57 PT. Persentase ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan 
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dengan jumlah keseluruhan, yaitu hanya 3,85% untuk program doktor dan 21% 

untuk program magister, dan sekaligus menunjukkan bahwa masih sangat banyak 

mahasiswa magister dan doktor yang telah terdaftar sejak tahun 2008 dan 2009 di 

berbagai perguruan tinggi di Indonesia belum lulus hingga saat ini. Hal ini 

mengindikasikan rendahnya persentase mahasiswa pascasarjana yang dapat 

menyelesaikan studi tepat waktu di Indonesia. Padahal berdasarkan Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, lama studi 

program magister adalah 4 semester dan selama-lamanya 10 semester. Lama studi 

program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister sebidang dapat 

ditempuh kurang dari 4 semester dengan lama studi selama-lamanya 10 semester, 

sedangkan bagi peserta yang berpendidikan magister tidak sebidang dapat 

ditempuh kurang dari 5 semester dengan lama studi selama-lamanya 11 semester.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

Waktu penyelesaian studi yang melebihi standar waktu berdampak negatif 

tidak hanya bagi mahasiswa, namun juga pihak-pihak lain yang berkaitan seperti 

universitas, dosen pembimbing, maupun pihak pemberi sponsor. Pendidikan 

merupakan investasi masa depan, sehingga sudah sewajarnya harus dikelola 

dengan baik. Kerugian bagi mahasiswa bukan hanya dari segi biaya namun juga 

waktu yang lebih panjang dalam menyelesaikan studi, sedangkan bagi universitas 

tentunya terkait dari kredibilitas pengelolaan perguruan tinggi sebagai 

penyelenggara pendidikan tinggi. Dilihat dari sisi ekonomi secara global, Turner 

(2004) mengamati bahwa ketika tingkat penyelesaian studi rendah, atau kelulusan 

tertunda, produksi tenaga kerja terampil dalam perekonomian berkurang, yang 

menyebabkan pengeluaran dan penerimaan pajak yang lebih rendah.  

Kajian semacam ini dirasa penting mengingat dampaknya tidak hanya 

dirasakan oleh mahasiswa, namun juga menyangkut kredibilitas universitas itu 

sendiri. Orangtua dan mahasiswa membutuhkan informasi mengenai kepastian 

kelulusan pada saat mendaftar pada suatu universitas, dan keuntungan yang 

diperoleh dari gelar yang dicapai, sedangkan pemerintah ingin memperoleh 

jaminan bahwa dana masyarakat diinvestasikan secara efektif dalam dunia 

pendidikan. Adanya kepentingan dari berbagai pihak ini telah mendorong 

peningkatan penelitian tentang gesekan dan retensi dalam pendidikan tinggi dan 

pengembangan perspektif baru pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

penyelesaian studi (Hamir 2011).  

Waktu penyelesaian studi lulusan Sekolah Pascasarjana (SPs) IPB sendiri 

dapat dikatakan masih jauh dari memuaskan. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari buku Pascasarjana dalam Angka Tahun 2004-2012, sebagian besar lulusan 

SPs IPB mempunyai masa studi lebih dari 2 tahun untuk program magister dan 

lebih dari 3 tahun untuk program doktor. Persentase rata-rata mahasiswa program 

magister yang lulus dalam waktu 2 tahun selama 10 tahun terakhir hanya sebesar 

16,16%, sedangkan persentase rata - rata program doktor dengan masa studi 

dalam waktu 3 tahun hanya sebesar 4,76%. Pada umumnya mahasiswa program 

magister menyelesaikan studinya pada selang waktu 2 - 2,4 tahun, dan lebih dari 3 

tahun untuk program doktor. Capaian ini tentunya masih jauh dari standar lama 

studi yang ditetapkan, terutama untuk program doktor. Beranjak dari data tersebut, 
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SPs IPB sebagai lembaga penyelenggara pendidikan magister dan doktor yang 

mempunyai fungsi sebagai quality assurance bagi seluruh program studi jenjang 

pascasarjana monodisiplin dan oligodisipin dan quality control & quality 

assurance bagi program-program multidisiplin, baik program sains maupun 

profesional (Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003), 

sudah seharusnya melakukan upaya-upaya yang dapat mempercepat masa studi 

mahasiswa.  Dengan demikian rumusan permasalahan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik dan profil lulusan Sekolah Pascasarjana IPB ditinjau 

dari lama penyelesaian studi? 

2. Faktor-faktor apa yang berperan dalam menentukan penyelesaian studi 

mahasiswa Sekolah Pascasarjana IPB? 

3. Bagaimana implikasi manajerial yang adaptif berdasarkan karakteristik 

mahasiswa pascasarjana 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan karakteristik dan profil lulusan Sekolah Pascasarjana IPB 

berdasarkan lama penyelesaian studi 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lamanya waktu penyelesaian studi 

mahasiswa Sekolah Pascasarjana IPB 

4. Merumuskan langkah manajerial yang adaptif berdasarkan karakteristik 

mahasiswa Pascasarjana  

 

 

Manfaat Penelitian 

 

1. Memberikan masukan terhadap Sekolah Pascasarjana IPB maupun pihak-

pihak yang terkait seperti fakultas, program studi dan dosen pembimbing 

tentang perbaikan pengelolaan akademik 

2. Memberikan masukan bagi mahasiswa tentang strategi penyelesaian studi 

tepat waktu 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

1. Penelitian ini difokuskan pada analisis lama studi mahasiswa Sekolah 

Pascasarjana IPB, berdasarkan data lulusan program magister dan doktor 

Sekolah pascasarjana IPB program reguler tahun masuk 2003-2103 dan yang 

lulus pada periode tahun 2003- 2013 

2. Aspek kurikulum belum dikaji pada penelitian ini. Lulusan yang menjadi 

objek dalam penelitian ini masih menggunakan kurikulum lama sebelum 

tahun  2015 

 

 

 

 




