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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Paradigma baru dalam sistem pendidikan tinggi yang tertuang dalam Higher 

Education Long Term Strategy  (HELTS) 2003-2010 dan kemudian diamanahkan 

dalam beberapa peraturan perundangan, antara lain UU Sisdiknas No 20 Tahun 

2003 dan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah memberikan  

wacana kepada perguruan tinggi tentang pentingnya mutu yang berkelanjutan.  

Menurut Tilaar (2000), paradigma baru mendorong perguruan tinggi agar mampu 

mengarahkan lahirnya bangsa yang bersatu dalam menghadapi kehidupan global 

yang kompetitif dan inovatif serta lulusan yang memiliki kemampuan 

berkompetisi dan bekerjasama. 

Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi pada era globalisasi semakin 

berat.  Nasir (2015) menyatakan bahwa sistem perdagangan bebas menyebabkan 

persaingan terbuka tidak dapat dihindarkan dan negara yang tidak memiliki 

sumberdaya manusia unggul akan tersisih.  Hal ini seiring pula dengan semakin 

kuatnya realitas bahwa ekonomi suatu bangsa sudah tidak ditentukan berdasarkan 

kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki tetapi lebih kepada kemampuan 

penciptaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara kreatif 

dan inovatif. Pertiwi (2014),  Indrawan (2013), dan Gaffar (2004) menyatakan 

bahwa salah satu tantangan terbesar pendidikan tinggi di Indonesia saat ini adalah 

pergeseran tuntutan masyarakat akan kualitas lulusan perguruan tinggi yang 

memiliki relevansi dan daya saing  baik knowledge maupun skill berskala 

internasional.  

Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai lembaga penyelenggara pendidikan 

tinggi terkemuka di Indonesia menyikapi wacana tersebut melalui upaya-upaya 

yang diharapkan dapat bermuara pada terbangunnya sistem penjaminan mutu 

yang baik, tata pamong yang baik dan pelaksanaan program-program berkualitas 

dan manajemen usaha yang baik sesuai dengan Renstra IPB 2014-2018.  IPB 

melakukan perbaikan mutu yang berkelanjutan dengan menerapkan sistem 

penjaminan mutu internal (SPMI), sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) 

melalui akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN PT) maupun akreditasi internasional seperti Asean University 

Network-Quality Assurance (AUN-QA), serta penerapan sistem manajemen 

kinerja berbasis balanced scorecard (BSC).   

Salmi (2009) menyatakan bahwa harapan untuk menjadi perguruan tinggi 

yang masuk ke dalam kelompok ekslusif kelas dunia tidak akan tercapai dengan 

pengakuan sendiri, melainkan haruslah diberikan oleh dunia luar.  Oleh karena itu, 

sertifikasi internasional menjadi penting sebagai salah satu bentuk pengakuan 

masyarakat internasional atas standar-standar tertentu yang ditetapkan perguruan 

tinggi/program studi sebagai jaminan bahwa penyelenggara pendidikan layak 

menyelenggarakan proses belajar mengajar dan menghasilkan lulusan yang dapat 

digunakan oleh dunia kerja.   Sertifikasi internasional juga merupakan bagian dari 

akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada masyarakat.  

Komitmen penuh IPB terhadap mutu dalam aspek akademik dan non 

akademik melahirkan beberapa program insentif di bidang mutu diantaranya 
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sertifikasi program studi di lingkungan IPB.  Program insentif ini diantaranya 

telah menghasilkan enam program studi tersertifikasi ASEAN University Network-

Quality Assurance (AUN-QA) yaitu 1) Agronomi dan Hortikultura, 2) Proteksi 

Tanaman, 3) Budidaya Perairan, 4) Produksi dan Teknologi Peternakan, 5) Ilmu 

Nutrisi  dan Teknologi Pakan, dan 6) Sains Komunikasi dan Pengembangan 

Masyarakat.  Penerapan sistem penjaminan mutu AUN-QA diharapkan mampu 

membantu penataan program studi dalam pencapaian kinerja akademik yang 

sesuai dengan harapan stakeholder serta peningkatan mutu berkelanjutan. 

Dampak yang ditimbulkan oleh sertifikasi AUN-QA pada keenam program 

studi tersebut tentunya penting diukur sebagai fungsi pengendalian program, dasar 

perbaikan, peningkatan mutu yang terus-menerus, dan strategi pengembangan 

sistem penjaminan mutu IPB sesuai dengan konsep plan, do, check, action 

(PDCA).  Menurut Mahmudi (2013), setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar 

dapat diketahui efisiensi dan efektivitasnya untuk menentukan aktivitas tersebut 

sukses atau gagal. Dampak ideal yang diharapkan dengan adanya sertifikasi AUN-

QA tersebut seyogyanya adalah adanya percepatan pencapaian mutu serta 

meningkatnya kinerja organisasi secara terus-menerus sesuai dengan Gambar 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Percepatan peningkatan mutu akademik dengan AUN-QA 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian analisis kinerja pasca 

sertifikasi AUN-QA menjadi penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan, 

dampak, dan kendala pelaksanaan sertifikasi internasional pada program studi 

sebagai dasar bagi manajemen untuk perencanaan dan alokasi anggaran dalam 

sistem penjaminan mutu ke depan.   

Penelitian semakin penting karena data penelitian awal yang diperoleh dari 

Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama IPB pada bulan Oktober 2014 

menunjukkan bahwa sertifikasi internasional pada sembilan program studi belum 

mampu memberikan efek yang signifikan pada peningkatan kinerja program studi 

yang diukur berdasarkan perspektif BSC.   Oleh karena itu, untuk mengetahui 

dampak yang lebih spesifik pada peningkatan kinerja akademik serta kendala yang 

dihadapi program studi  maka penelitian ini difokuskan pada analisis kinerja 

akademik pasca sertifikasi AUN-QA  serta merumuskan strategi peningkatan 

mutu akademik pada program studi tersebut. 
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Perumusan Masalah 

IPB saat ini memperoleh peringkat akreditasi institusi unggul (A) dari 

BAN-PT. Meskipun demikian, IPB berkewajiban untuk terus-menerus 

meningkatkan dan memperbaiki kinerja, khususnya kinerja program studi yang 

yang menjadi ujung tombak pelaksanaan akademik.  Program studi di lingkungan 

IPB memerlukan ukuran-ukuran kinerja yang tepat dan dapat dikontrol oleh pihak 

manajemen dan dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki.  Disadari bahwa ukuran-ukuran keberhasilan program, khususnya dalam 

penyelenggaraan akademik pada saat ini tidak hanya melalui pengakuan badan 

akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN-PT), namun juga perlu pengakuan 

internasional sebagai upaya pengembangan daya saing program studi dalam era 

glolisasi yang sangat mengedepankan reputasi dan citra penyelenggara pendidikan 

tinggi. 

Pengakuan mutu program studi di lingkungan IPB melalui sistem 

penjaminan mutu eksternal sertifikasi AUN-QA diharapkan dapat memperjelas 

peranan program studi dan menjadi tolak ukur sistem penjaminan mutu IPB  yang 

selalu bermuara pada peningkatan kinerja dan penciptaan layanan yang sesuai atau 

melebihi harapan pelanggan serta dapat menjadi bagian penting dalam pencapaian 

internasionalisasi perguruan tinggi.  

Sampai dengan bulan Desember 2014 sebanyak enam program studi telah 

disertifikasi AUN-QA dan empat program studi telah divisitasi pada bulan Januari 

2015.  Disamping itu, beberapa program studi juga telah mempersiapkan diri 

untuk divisitasi.  Dibandingkan dengan jenis sertifikasi internasional lainnya 

seperti Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), Japanese 
Acreditation Board for Engineering Education  (JABEE), Institute of Marine 

Engineering (IMArEST), Society of Wood Science and Technology (SWST), 

International Union of Food Science and Technology (IUFoST ) dan lain-lain 

yang hanya dapat diikuti oleh program studi tertentu, maka AUN-QA dapat 

mengakomodir sertifikasi berbagai program studi karena pada dasarnya sertifikasi 

AUN-QA pada level program studi memiliki fokus pada kegiatan belajar 

mengajar dengan merujuk pada kualitas input, proses, dan output. Menurut 

Setiawan (2015), kunci penerapan model AUN-QA adalah adanya komitmen 

seluruh komponen pada program studi terutama dosen sebagai pengelola 

perkuliahan.   

Terbukanya peluang berbagai program studi di lingkungan IPB untuk 

mengajukan sertifikasi AUN-QA menyebabkan jumlah permintaan untuk 

sertifikasi AUN-QA jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem sertifikasi 

lainnya.  Selanjutnya, mengingat bahwa sumberdaya yang dibutuhkan 

memerlukan dana yang tidak sedikit maka maka tentunya perlu bagi pengambil 

kebijakan untuk mengetahui dampak dan pengaruh pelaksanaan sertifikasi 

tersebut sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.   

Berdasarkan latar belakang di atas dan asumsi dasar kondisi dan 

kemampuan program studi yang sama yaitu memperoleh peringkat akreditasi 

unggul (A) dan memperoleh sertifikasi AUN-QA, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam  penelitian ini meliputi: 

1. Bagaimana relevansi indikator kinerja kunci (IKK) BSC IPB dengan kriteria 

AUN-QA? 
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2. Bagaimana kinerja akademik program studi pasca sertifikasi AUN-QA 

berdasarkan kriteria AUN-QA? 

3. Bagaimana kinerja akademik program studi pasca sertifikasi AUN-QA 

berdasarkan IKK BSC IPB? 

4. Strategi apa yang direkomendasikan untuk peningkatan kinerja akademik 

program studi di lingkungan IPB? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Menentukan IKK BSC IPB yang relevan dengan kriteria AUN-QA. 

2. Menganalisis kinerja akademik program studi pasca sertifikasi AUN-QA 

berdasarkan kriteria AUN-QA. 

3. Menganalisis kinerja akademik program studi pasca sertifikasi AUN-QA 

berdasarkan IKK BSC IPB. 

4. Menghasilkan rekomendasi strategi untuk peningkatan kinerja akademik 

program studi di IPB. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi IPB penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan dalam merumuskan strategi pengembangan sistem 

penjaminan mutu dan pengembangan sistem manajemen kinerja pada 

program studi di lingkungan IPB sehingga tercapai perbaikan yang terus 

menerus dalam penyelenggaraan akademik yang berkualitas.   

2. Bagi penulis penelitian ini berupaya melihat sejauh mana relevansi teori-

teori sistem penjaminan mutu dan manajemen strategik dalam meningkatkan 

kinerja akademik pada program studi dengan membandingkan teori dan 

pengalaman empiris peneliti di lapangan. 

3. Bagi masyarakat pembaca dapat memperkaya pengetahuan tentang 

sertifikasi AUN-QA pada program studi serta dapat menjadikan sebagai 

bahan rujukan, benchmark maupun referensi untuk melakukan penelitian 

lanjutan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah: 

1. Kinerja akademik yang dimaksud dalam penelitian adalah kinerja program 

studi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. 

2. Sertifikasi AUN-QA adalah sertifikat yang diberikan oleh organisasi Asean 

University Netrwork (AUN) pada program studi yang telah divisitasi dan 

diaudit oleh asesor AUN serta memiliki kesesuaian dengan standar yang 

disyaratkan oleh AUN-QA. 

3. Program studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 6 program studi di 

lingkungan IPB yang telah memperoleh sertifikasi AUN-QA sampai dengan 

bulan Desember 2014.  Program studi tersebut terdiri dari 2 periode yaitu 

periode I merupakan program studi yang disertifikasi AUN-QA tahun 2013 

dan peride II yaitu program studi yang disertifikasi AUN-QA tahun 2014.  
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