
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Paradigma pendidikan tinggi di Indonesia yang sudah berubah dari 

berorientasi pada akses menjadi berfokus pada mutu dan relevansi menjadi sangat 

relevan, ketika perguruan tinggi dituntut untuk mampu bersaing di tingkat 

Nasional dan Internasional. Mutu pendidikan perlu terus ditingkatkan untuk 

menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yang mampu 

menghasilkan dan menerapkan  ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan program prioritas dalam 

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  periode 

2015 – 2019 (Renstra Kemenristekdikti). Peningkatan mutu pendidikan tinggi 

yang  mencakup praktik tata kelola kelembagaan,  proses akademik, 

sampai output lulusannya dipengaruhi oleh berbagai faktor.  Program Nawacita 

Presiden RI Joko Widodo, sangat kuat dan jelas mengisyaratkan  bahwa 

peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari mutu pendidikan tinggi.  Mutu 

pendidikan tinggi dicerminkan oleh kesesuaian antara input, proses dan hasil 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar nasional pendidikan tinggi, 

maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi 

dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini perbaikan 

mutu harus ditujukan untuk menghasilkan mutu luaran (output) dan mutu dampak 

(outcome) sebagai bagian dari akuntabilitas umum.  

Mutu perguruan tinggi di Indonesia secara umum beranjak lebih baik dari 

tahun ke tahun yang diperlihatkan dengan data hasil akreditasi institusi dan 

akreditasi program studi. Berdasarkan data BAN PT per Januari 2017 hanya 49 

perguruan tinggi di Indonesia terakreditasi institusi dengan status A, yaitu 

sebanyak 34 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan 15 PTS. Pendidikan tinggi yang 

unggul merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan dan 

menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi bangsa, 

dan negara. Pendidikan tinggi yang bermutu mampu mengembangkan dan 

menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat 

melalui inovasi yang dikembangkannya. Menurut Fattah (2008), upaya 

peningkatan mutu dan perluasan pendidikan membutuhkan sekurang-kurangnya 

tiga faktor utama yaitu: (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti 

kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar, (2) mutu proses belajar 

mengajar yang mendorong siswa belajar efektif, dan (3) mutu luaran dalam 

bentuk pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai-nilai. Jadi kecukupan sumber, 

mutu proses belajar mengajar dan mutu luaran akan dapat terpenuhi jika dukungan 

biaya yang dibutuhkan dan tenaga profesional kependidikan dapat disediakan. 

Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah 

menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 

tahun 2016. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi  terdiri atas: 

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan 
tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistematik penjaminan mutu pendidikan 

yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi (PT) yang terdiri dari penetapan 
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standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar (PPEPP) 

yang dilakukan dengan konsep perbaikan berkelanjutan 

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi 

oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). yang akan 

mengakreditasi program studi berdasarkan rumpun atau pohon ilmu.  

Luaran dari SPMI menjadi input untuk proses akreditasi melalui SPME atau 

akreditasi oleh BAN PT. SPMI dilakukan untuk meningkatkan mutu secara 

berkelanjutan, dan luaran dari proses akreditasi merupakan masukan bagi PT 

untuk melakukan strategi perbaikan mutu di masa  yang  akan datang.  

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 (UU No. 12 tahun 2015) tentang 

pendidikan tinggi menegaskan bahwa  setiap PT wajib diakreditasi. Akreditasi 

merupakan pengakuan publik atau pihak luar terhadap perguruan tinggi yang 

bersangkutan dan merupakan bentuk penilaian mutu dan kelayakan institusi yang 

dilakukan oleh organisasi atau badan independent yaitu Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 32 tahun 2016 pasal 1 menegaskan 

bahwa  akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan 

kelayakan perguruan tinggi. Pasal 2  menyatakan akreditasi bertujuan:  

a. Menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan 

kriteria yang mengacu pada Standar Nasional  Pendidikan Tinggi (SN Dikti); 

dan  

b. Menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik 

bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan 

mahasiswa dan  masyarakat. 

Akreditasi memberikan manfaat pada semua pihak, baik itu pemerintah, 

calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja nasional maupun internasional, 

organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi atau program studi yang 

bersangkutan. Melalui akreditasi, pemerintah bisa lebih mudah menjamin mutu 

PT dan tenaga kerja yang lulus dari PT yang sudah terakreditasi. Selain itu juga 

pemerintah dapat memeroleh informasi mengenai PT untuk menentukan 

pemberian beasiswa atau hibah yang akan diberikan bagi institusi, dosen dan 

mahasiswanya. Perguruan tinggi juga akan lebih mudah menjaring kemitraan 

dengan institusi lain, dari dalam maupun luar negeri 

Pemerintah menjamin mutu perguruan tinggi sejak memberi ijin operasional 

perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang diberi ijin berarti telah memenuhi standar 

nasional pendidikan tinggi. Dua tahun sejak berdiri, suatu program studi wajib 

dievaluasi kembali yang dikenal dengan proses reakreditasi. Selama beroperasi 

perguruan tinggi swasta mendapat pengawasan, pengendalian, dan pembinaan dari 

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang dikenal dengan sebutan Kopertis. 

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)  Nomor 1 

tahun 2013  tentang  organisasi dan tata kerja koordinasi perguruan tinggi swasta, 

pasal 2 menyatakan bahwa Kopertis mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan 

melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta 

di wilayah kerjanya, pasal 3 menyatakan fungsi Kopertis adalah: 

a. Merumuskan kebijakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan 

tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal; 

b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan 

pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya  
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c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

kepada masyarakat pada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya dan 

wilayah pengembangannya; 

d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan ketenagaan perguruan 

tinggi swasta;  

e. Melaksanakan kerja sama dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan 

pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya; dan  

f. Melaksanakan dan koordinasi pengembangan perguruan tinggi swasta di 

wilayah kerjanya. 

 Saat ini ada 14 Kopertis, salah satunya Kopertis Wilayah XII yang 

ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi di Maluku dan Maluku Utara dan  

melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan (wasdalbin) pada 44 PTS. 

Kopertis Wilayah XII memiliki 44 PTS dan PTS yang memiliki status 

berakreditasi BAN-PT hanya 7 perguruan tinggi yaitu sebanyak 6 PTS berstatus 

akreditasi C, dan 1 PTS berakreditasi B (Tabel 1). 

Tabel 1 Data akreditasi institusi Kopertis Wilayah XII 

No Nama PTS 
Akreditasi 

A B C 

1 
Akademik Kebidanan Gatra Buana 

Gurabati, Tidore 
- - √ 

2 STIE Umel Tual - - √ 

3 STKIP Hatta Sjahrir Banda - - √ 

4 STKIP Kie Raha Ternate - - √ 

5 STIPER Labuha - - √ 

6 UKIM, Ambon - √ - 

7 UMMU Ternate - - √ 

Total - 1 6 
Sumber: BAN PT  tanggal 5 Januari  2017 pukul 11.00 (data diolah) 

 

Oleh karena status akreditasi institusi yang masih sangat rendah  pada PTS 

dalam peningkatan mutu, maka Kopertis Wilayah XII perlu mengidentifikasi 

bagaimana peran dan kinerja Kopertis Wilayah XII. Kemudian melakukan 

pengidentifikasian terhadap kondisi mutu PTS dan menganalisis faktor-faktor 

yang menjadi penyebab rendahnya pengajuan akreditasi serta membuat strategi 

perbaikan untuk meningkatkan status akreditasi PTS.  

 

 

Perumusan Masalah 

Dari kondisi yang melatarbelakangi maka permasalahan, penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana peran dan kinerja Kopertis Wilayah XII dalam pengawasan, 

pengendalian dan pembinaan (wasdalbin) kepada PTS? 

2. Bagaimana kondisi mutu PTS di Kopertis Wilayah XII dan faktor-faktor 

penyebab rendahnya pengajuan akreditasi institusi? 



 

4 

3. Apa strategi yang harus dilakukan Kopertis Wilayah XII dalam  memperbaiki 

mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan 

status akreditasi perguruan tinggi swasta? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah: 

1. Mengidentifikasi peran dan  kinerja Kopertis Wilayah XII.  

2. Mengidentifikasi kondisi mutu PTS di Kopertis Wilayah XII dan menganalisis 

faktor-faktor penyebab rendahnya pengajuan akreditasi Institusi PTS di 

Kopertis  Wilayah XII. 

3. Merumuskan strategi yang harus dilakukan Kopertis Wilayah XII dalam  

memperbaiki mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan sehingga dapat 

meningkatkan status akreditasi perguruan tinggi swasta. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak diantaranya bagi Kopertis Wilayah XII untuk meningkatkan kualitas kinerja 

pengawasan, pengendalian dan pembinaan  terhadap PTS serta  memotivasi PTS 

untuk meningkatkan mutu perguruan tingginya, bagi pihak Yayasan, sebagai 

penyelenggara  perguruan tinggi (PT) akan menjadi sumber informasi guna 

memfasilitasi pengembangan pendidikan di PT tersebut, dan untuk  peneliti  

sebagai salah satu syarat yang wajib ditempuh untuk kelulusan studi di Sekolah 

Bisnis IPB. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya meneliti kasus di PTS di Maluku 

dan Maluku Utara serta pada Kantor Kopertis Wilayah XII dalam rangka 

menghimpun data tentang akreditasi, tugas, dan fungsi serta program Kopertis 

Wilayah XII dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan di 

daerah Maluku dan Maluku Utara.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Mutu 

Menurut Goetsch dan Davis (2002), mutu adalah suatu kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Perubahan mutu produk 

tersebut memerlukan peningkatan atau perubahan keterampilan tenaga kerja, 

proses produksi, dan tugas serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk 

dapat memenuhi dan melebihi harapan konsumen. Secara umum mutu dapat 

didefinisikan sebagai karakteristik produk atau jasa yang ditentukan 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




