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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 

menyatakan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan 

nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa 

Indonesia yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi juga diperlukan untuk 

meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala 

bidang.Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi perhatian para pakar 

pendidikan dan pemerintah untuk mewujudkannya (Alba 2011). 

Berbagai perkembangan yang terjadi pada dekade ini semakin menuntut 

perubahan dalam segala bidang kehidupan, akibat dari efek globalisasi serta 

perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Tak terkecuali organisasi, 

terutama setiap organisasi yang ingin terus berada pada posisi unggul dan 

kompetitif, maka harus mampu beradaptasi dan berubah mengikuti perubahan 

zaman (Suharti dan Hartanto 2009). Perguruan Tinggi (PT) sebagai organisasi 

juga tidak dapat terlepas dari dampak perubahan zaman. Perguruan tinggi adalah 

organisasi yang berperan sebagai ujung tombak pencetak agen-agen perubahan, 

dalam hal ini para mahasiswa yang berdaya cipta, berwawasan dan berkarakter 

unggul yang nantinya akan menjadi SDM yang akan meningkatkan daya saing 

suatu bangsa (nation competitiveness). Melihat peran strategis yang dijalankan 

oleh PT, sudah menjadi syarat mutlak bahwa PT sebagai organisasi harus terus 

berubah, berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan peran yang diembannya 

(Suharti dan Hartanto 2009). Diperlukan sistem manajemen mutu yang menjamin 

efisiensi dari proses kerjanya (Hana et al. 2013).  

Dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang tahun 

2005-2025, daya saing menjadi tujuan dari rencana tersebut yaitu pada tahun 

2015-2020 daya saing regional, pada tahun 2020-2025 daya saing internasional 

(KemenPPN 2005). Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2009-2014 

Program Pendidikan Tinggi, daya saing menjadi salah satu tujuannya (Kemdikbud 

2014b). Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi mengenai jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam 500 

dunia, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2014 tingkat 

capaian IKU belum mencapai target yang ditetapkan (Kemdukbud 2014a). Dari 

11 perguruan tinggi masuk 500 dunia yang ditargetkan,  pada tahun 2014 hanya 2 

perguruan tingi yang masuk 500 dunia menurut QS World University Ranking 

(QS WUR). Dua perguruan tinggi yang tersebut adalah Universitas Indonesia dan 

Institut Teknologi Bandung. Grafik tren perguruan tinggi yang masuk top 500 

dunia selama lima tahun terakhir dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Gambar 
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Sumber: Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2014) 

Gambar 1 Kecenderungan  perguruan tinggi yang masuk top 500 

Pemeringkatan dilakukan untuk meningkatkan mutu dan daya saing dalam 

mensejajarkan perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi lain di dunia. 

Beberapa pemeringkatan baik kelas Asia maupun dunia, berdasarkan QS Asia 

University Ranking (QS AUR) perguruan tinggi Indonesia tidak ada yang 

menduduki peringkat 50 besar. Demikian pula berdasarkan Times Higher 

Education Asia University Ranking (THE AUR) tidak ada satupun perguruan 

tinggi Indonesia yang menduduki peringkat 50 maupun 100 besar. Di tingkat 

dunia berdasarkan Times Higher Education World University Ranking (THE 

WUR), tidak ada satupun perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam 500 

besar. Berdasarkan Academic Ranking of World University (ARWU) perguruan 

tinggi Indonesia belum pernah mendapatkan peringkat. Berdasarkan QS WUR 

beberapa perguruan tinggi Indonesia menduduki peringkat 500 besar, akan tetapi 

beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan seperti Tabel 1. 

Tabel 1 Peringkat 5 besar perguruan tinggi Indonesia menurut QS WUR 

 PT 2011 2012 2013 2014 

Universitas Indonesia 217 273 309 310 

Institut Teknologi Bandung 451-500 451-500 461-470 461-470 

Universitas Gajah Mada 342 401-450 501-550 551-600 

Universitas Airlangga 551-600 601+ 701+ 701+ 

Institut Pertanian Bogor 601+ 601+ 701+ 701+ 

Sumber : Pangkalan data Dikti (2015) 

Data tersebut di atas menunjukkan adanya gejala permasalahan dengan 

daya saing. Selain dari hasil pemeringkatan secara internasional yang terjadi 

permasalahan, dari tingkat nasional sebagian besar perguruan tinggi yang telah 

terakreditasi memperoleh peringkat C. Berdasarkan data dari Badan Akreditasi 

Nasional per Juni 2015, dari 358 institusi perguruan tinggi yang sudah 

terakreditasi hanya 25 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di bawah 

semua Kementerian dan Lembaga yang memiliki akreditasi A. Data mengenai 

hasil akreditasi perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar 2



3 
 

 
 

 
Sumber: BAN-PT (data diolah, 2015) 
Gambar 2 Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi  

Per Juni 2015 

Data tersebut di atas menunjukkan adanya gejala permasalahan dengan 

mutu kinerja. Dengan demikian penting bagi perguruan tinggi untuk perbaikan 

dalam rangka meningkatkan mutu kinerjanya sehingga daya saingnya akan 

semakin meningkat. Di dalam era globalisasi ini menuntut setiap organisasi atau 

perusahaan mencapai level kinerja yang ekselen untuk dapat bersaing dengan 

pesaing yang ada. Pada saat ini agar suatu organisasi mampu bersaing maka 

organisasi tersebut perlu melakukan pengukuran kinerja untuk melakukan 

perbaikan pada aspek yang memerlukan perbaikan. Oleh karena itu setiap 

organisasi atau perusahaan harus melakukan pengukuran kinerja untuk melihat 

sampai dimana level performansi kinerja dari organisasi atau perusahaan tersebut. 

Perbaikan dapat dilakukan ketika organisasi telah melakukan pengukuran kinerja 

sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu mendapatkan perbaikan (Ismoyojati 

et al. 2014). Daya saing merupakan kunci keberhasilan dalam mempertahankan 

eksistensi suatu organisasi seperti Perguruan Tinggi. Daya saing akan berhasil 

dipertahankan jika perusahaan selalu menyadari tingkatan level kinerjanya untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan yang berarti (Lisnawati et al. 2014). 

Baldrige Education Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) 

merupakan panduan manajemen dan pengukuran kinerja yang komprehensif 

dalam meningkatkan kinerja organisasi untuk mencapai keunggulan yang 

diharapkan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan kinerja penyelenggara 

pendidikan secara menyeluruh sehingga peningkatan keunggulan dan daya saing 

dapat tercapai (Zakhiroh 2014). Menurut Indonesian Quality Award Foundation 

(IQAF), MBCfPE merupakan alat pemandu pengukuran kinerja untuk mengetahui 

seberapa ekselen kinerja organisasi yang dapat digunakan untuk organisasi profit 

ataupun non-profit. MBCfPE dapat membantu Perguruan Tinggi dalam 

memperbaiki kinerjanya untuk mencapai level kinerja ekselen berdasarkan 

MBCfPE (Lisnawati et al. 2014). 

Sejak pertama kali dikenalkan pada tahun 1987, Sistem Mutu Malcolm 

Baldrige National Quality Program telah memberi dampak yang sangat besar 

terhadap peningkatan mutu perusahaan yang menerapkannya. Saat ini sistem MB 

telah diadopsi dan menjadi acuan berbagai organisasi di Amerika, Eropa, dan 

berbagai negara lainnya. Saat awal pembentukan, sistem MB hanya ditujukan 

untuk kriteria bisnis saja, tetapi mulai tahun 1998 sistem ini juga ditujukan untuk 

penilaian kriteria Pendidikan dan Kesehatan (Sumedi 2008). Beberapa kelebihan 

sistem mutu Malcolm Baldrige yang dirangkum oleh Sumedi yaitu: kerangka 

kriteria yang fleksibel, kriteria yang inklusif, kriteria berfokus pada persyaratan 
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umum bukan pada prosedur, tool atau teknik semata, kriteria yang adaptif, dan 

kebaruan kriteria.  

Di tengah persaingan yang begitu berat, peningkatan mutu menjadi hal 

yang tidak terhindarkan agar dapat bersaing, mendapat kepercayaan masyarakat, 

dan tetap eksis. Salah satu upaya pelaksanaan sistem manajemen  mutu terpadu 

dapat dilakukan dengan mengukur segala aktifitas dalam sebuah organisasi secara 

komprehensif untuk diketahui sejauh mana mutu organisasi tersebut. Kumpulan 

kriteria mutu yang disebut Kriteria Baldrige (Baldrige Criteria)  dapat digunakan 

dalam penilaian organsasi bisnis, pendidikan dan pelayanan kesehatan (Cahyono 

2012). Pengukuran dan penilaian menggunakan Baldrige Excellence Framework 

(BEF) merupakan suatu pengukuran dari pihak eksternal yang sifatnya tidak 

wajib. Penilaian dan pengukuran dari pihak eksternal yang sifatnya wajib adalah 

sistem penjaminan mutu dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN 

PT). Dengan demikian, pengukuran menggunakan BEF akan dilihat juga 

perbandingannya dengan pengukuran menggunakan BAN PT. 

Perumusan Masalah 

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kinerja perguruan tinggi berdasarkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Baldrige Excellence Framework (BEF)? 

2. Bagaimana perbandingan pengukuran kinerja perguruan tinggi 

berdasarkan Baldrige  Excellence Framework (BEF) dengan standar 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)? 

3. Bagaimana implikasi manajerial hasil pengukuran kinerja berdasarkan 

Baldrige  Excellence Framework (BEF) serta perbandingannya  dengan 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bagi perguruan 

tinggi? 

Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut :  

1. Menganalisis kinerja perguruan tinggi berdasarkan kategori Baldrige 

Excellence Framework (BEF). 

2. Menganalisis perbandingan pengukuran kinerja perguruan tinggi 

berdasarkan Baldrige Excellence Framework (BEF) dengan standar 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  (BAN-PT). 

3. Merumuskan implikasi manajerial hasil pengukuran kinerja 

berdasarkan Baldrige Excellence Framework (BEF) serta 

perbandingannya  dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT) bagi perguruan tinggi. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun bahan evaluasi 

bagi perguruan tinggi dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu kinerja 

perguruan tinggi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan, 

pengetahuan dalam memperluas wawasan, bahan masukan dan informasi untuk 

penelitian selanjutnya. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membatasi penelitian ini hanya akan menganalisis mengenai mutu 

kinerja pada empat perguruan tinggi ditinjau dari kerangka Baldrige versi 2015-

2016. Penulis tidak menggunakan skoring sebagimana panduan BEF. 

Perbandingan antara BEF dengan BAN-PT versi 2011 dilihat berdasarkan 

klausul-klausul pernyataan dalam kuesioner dengan kalusul-klausul pada BAN-

PT versi 2011. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pendidikan Tinggi 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan nasional mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan ehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Undang-undang  

Nomor 12 tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi adalah 

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program 

diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program 

profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 

tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian 

dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan 

pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; bahwa untuk meningkatkan 

daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan 

pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yangberbudaya dan 

kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran 

untuk kepentingan bangsa. 

Menurut Tim Sosialisasi Undang Undang Pendidikan Tinggi, pendidikan 

tinggi menjadi sumber inovasi dan solusi bagi pertumbuhan dan pengembangan 

bangsa seiring dengan berkembangnya zaman. Seperti yang termuat dalam 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




