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Pendahuluan

Perguruan Tinggi (PT) pada dasarnya adalah lembaga yang memiliki fungsi

sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Fungsi tersebut akan berjalan efektip

manakala PT siap pula menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dalam

lingkungan strategisnya dengan senatiasa terbuka untuk melakukan berbagai

perubahan paradigma internal. Kebutuhan perubahan paragdima internal PT

menjadi kian relavan bila dikaitkan dengan sistem tata kelola pendidikan tinggi

yang bergeser pendulumnya dari sentralistik ke otonomi. Untuk menghadapi

berbagai permasalahan aktual yang dihadapi, perubahan yang dimaksud mutlak

menyentuh pada tataran struktur organisasi, maupun budaya (kultur) organisasi

dan manajemen PT.

Setidak-tidaknya ada tiga (3) tantangan besar yang dihadapi dunia

perguruan tinggi pada umumnya. Pertama, pembiayaan pendidikan tinggi.

Kedua, terjaminnya proses pendidikan dengan mutu yang telah disepakati

(stadarisasi). Tiga, relevansi dan daya saing lulusan.

Ketiga masalah tersebut, termasuk di dalamnya masalah pembiayaan,

berlaku universal, tak terkecuali di negara maju sekali pun. Prof. Nicholas Barr,

profesor ekonomi publik dari London School of Economics (LSE), mengajukan resep

untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan. Versi ringkas pikiran

Prof.Barr sudah diterbitkan di harian The Guardian edisi Juni 12, 2003 dengan
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judul “How best to widen university access – by abolishing fees as Tories suggest, or by

enhancing loans, as the government plans”? Versi lebih lengkap diterbitkan dalam

bentuk whitepaper berjudul “Financing Higher Education: Comparing the Options”

yang disusunnya untuk Partai Buruh yang sedang berkuasa di Inggris.

Mengatasi problematika kekinian PT, membutuhkan paradigma baru

dalam cara pandang serta sistem tata kelola. Paradigma baru PT seyogyanya

diarahkan pada tiga sasaran penting, yakni 1) terciptanya kemandirian, yang

harus berjalan seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan keberdayaan dan

partisipasi masyarakat, internal dan eksternal PT, untuk turut serta dalam setiap

implementasi tri dharma, (2) meningkatnya akseptabilitas dan akuntabilitas

publik, sehingga masyarakat tetap mempercayai PT sebagai sumber kreativitas,

(3) terjalinnya net working secara vertikal han horizontal.

Lulusan PT dan Kemandirian

Lulusan PT di era globalisasi di tuntut menguasai soft skill dan hard skill

sama baiknya. Hard skill atau keterampilan teknis, harus diikuti oleh

keterampilan mengelola diri dan orang lain (soft skills). Pendidikan soft skills

bertumpu pada pembinaan mentalitas agar lulusan dapat menyesuaikan diri

dengan realitas kehidupan.

Dunia kerja percaya bahwa sumber daya manusia yang unggul adalah

mereka yang tidak hanya memiliki kemahiran hard skill saja tetapi juga kuat

dalam aspek soft skillnya. Kemampuan yang dikatagorikan sebagai hard skill,

antara lain: oral communication skill, knowledge of field, knowledge of technology, dan

writen communication skill. Sedang ability to team work setting, analitical skill, logical

skill, dan ability to independently.
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Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat ternyata

kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan

kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri

dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya

ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill.

Harus kita akui bahwa pendidikan di Indonesia saat ini lebih memberikan

porsi yang lebih besar untuk muatan hard skill, bahkan bisa disebut melupakan

soft skill. Indikasi ke arah itu sangat kuat bila dikaitkan dengan fakta bahwa

semakin tinggi tingkat pendidikan diraih oleh manusia Indonesia, semakin tinggi

ketergantungannya dan semakin rendah kemandiriannya. Hal ini didukung oleh

data bahwa lulusan perguruan tinggi yang memilih berwirausaha hanya 6% saja,

sedang sisanya lebih banyak menjadi pegawai. Kebalikannya lulusan pendidikan

di bawahnya semakin besar pula yang memilih bekerja secara mandiri. Maka

dapat disimpulkan keberhasilan pendidikan di Indonesia tidak berkorelasi

dengan meningkatnya pendapatan nasional, sebagaimana terungkap dari data

UNESCO-UECD. Bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa usaha mandiri yang

lebih menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Masalahnya, bagaimana jiwa bebas (kemandirian) itu terbentuk di kalangan

lulusan PT, taakala, pengalaman pembelajaran kita masih berkutat pada level

academic knolwledge. Dan lebih parah lagi atmosfir yang berkembang di PT dalam

melaksanakan tridharma pendidikan tinggi pun tidak memiliki krakteristik

kemandirian. Sejauh ini tridharma diposisikan sebagai cost center yang dijalankan

sebagai bagian dari proses formalisme, dan berujung pada angka kumulatip dan

akreditasi. Dimana kedua hal terakhir itu dalam praktiknya dapat “diakali”

sehingga sub stansinya menjadi hilang.

Bila kita cermati lebih seksama, tridarma sebenarnya dapat menjadi sumber

daya lembaga di tengah kelangkaan sebagaimana terungkap di atas. Disamping,
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secara simultan dapat mengatasi masalah peningkatan mutu dan relevansi

proses pendidikan, serta lulusan. Selain itu, pengelolaan tridharma dengan

pendekatan entrepreuneurhip akan memberikan pengalaman bagi peserta didik

untuk terlibat dalam proses pembentukan soft skill mereka.

Pelaksanaan Tridharma PT

Konsep dasar paradigma baru pendidikan tinggi terletak pada ukuran

mutu yang terkait dengan empat aspek, yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi,

dan evaluasi. Dengan fokus pada pencapaian target kulitatif, di mana penelitian

dijadikan soko guru pengembangan perguruan tinggi akademik.

Berubahnya manajemen pembinaan penelitian merupakan kunci penting

untuk tumbuhnya budaya baru perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian adalah

simpul strategis dalam konstelasi tri darma perguruan tinggi. Tanpa ada

penelitian, pada dasarnya tidak terjadi pula kehidupan akedemik yang sehat.

Sejauh ini, yang perlu digarap dalam manajemen penelitian adalah, (a)

terciptanya iklim meneliti yang kondusif, (b) tersedianya SDM yang memiliki

kemampuan dan kepedulian terhadap penelitian, (c) tersedianya dana yang

sepadan dalam alokasi anggaran perguruan tinggi.

Dilihat dari sisi pendanaan dan manajemen keuangan, bila RUU BHP

disyahkan menjadi undang-undang sam sekali tidak memiliki konotasi

berkurangnya peran dan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan PT,

namun lebih banyak pada perubahan skala prioritas, dan distribusi

tanggungjawab. Mana yang harus menjadi perhatian manajemen PT dan mana

porsi pemerintah sebagai bagian dari stakeholder PT. Pola ini merangsang

keterlibatan masyarakat luas dalam turut mengembangkan PT, karena

masyarakat selain sebagai stakeholder juga dapat diposisikan sebgai shareholder.

Manfaat dari strategi pendidikan tinggi yang baru tersebut adalah: 1)
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mencegah terjadinya dilema selama ini yang sangat sulit dipecahkan, yaitu

pilihan penekanan pada kuantitas dan kualitas; 2) memberikan kontribusi

kepada usaha nasional dalam melakukan pembenahan struktural; 3)

meningkatkan rasa memiliki dan efisiensi serta menjamin sustainabilitas; 4)

meningkatkan relevansi dan akuntabilitas; 5) meningkatkan kinerja; dan 6)

meningkatkan efisiensi sistem

Dipihak lain, risiko-risiko yang dihadapi dari penerapan strategi baru

tersebut adalah kemungkinan terjadinya kegagalan dalam hal: 1) mengadopsi

mekanisme pendanaan; 2) mengubah sikap dan budaya staf perguruan tinggi; 3)

mempertahankan konsistensi dan komitmen pihak-pihak yang terlibat; dan 4)

meyakinkan pemerintah daerah untuk menerima konsep baru tersebut.

Melalui penelitian yang baik dan fokus diharapkan dapat teridentifikasi

program unggulan yang dapat dikembangkan sebagai bahan ajar, maupun

bahan untuk pengabdian masyarakat. Melalui keunggulan lembaga diharapkan

peserta didik dapat dibentuk menjadi lulusan yang memiliki daya saing dalam

menentukan posisi di dalam kehidupannya.

Tridharma untuk Sumber Pembiayaan

Perguruan tinggi membutuhkan biaya besar dan mahal untuk

menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Biaya tersebut dibutuhkan untuk

antara lain (a) tenaga akademik yang berkualitas, (b) sarana perpustakaan, (c)

peralatan laboratorium, (d) ruang kuliah dan kantor, (e) riset, dan (e) fasilitas

pendukung lainnya.

Dengan keterbatasan pendanaan pendidikan, baik yang bersumber dari

pemerintah maupun masyarakat, manajemen PT perlu berikhtiar mencari

alternatif sumber pembiayaan pendidikan tinggi secara kreatif. di AS, Survei

Economist menyarankan untuk mencapai keberhasilan (excellence dan mass access)
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sistem pendidikan tinggi, melalui. Pertama, dengan mendiversifikasi sumber

pemasukan untuk penyelenggaraan pendidikan dengan tidak mengandalkan

pendanaan negara. Kedua, dengan ekstensifikasi munculnya institusi pendidikan

tinggi. Asumsinya, pertama berlakunya mekanisme pasar dalam aktivitas

pendidikan tinggi. Kedua, suka atau tidak suka, PT harus siap memasuki

persaingan, dan implikasinya mutlak berlaku hukum bisnis, yakni peningkatan

kualitas merupakan tuntutan kompetisi, dan seleksi alam akan menyisihkan

pihak yang kalah.

Fenomena kapitalisme global terus berkembang dengan cepat pasca

perang dingin usai. Terlepas setuju atau tidak, saya termasuk orang yang

beranggapan, bahwa ekspansi kapitalisme global sulit terhalangi lagi dan akan

menjadi basis uniformitas budaya mondial, saat ini maupun di masa datang. Dan

ekspansi itu terus merambat ke seluruh sektor kehidupan, termasuk di dalamnya

pendidikan. Bentuk ekstrim dari ekspansi kapitalisme global dalam bidang

pendidikan adalah membawa lembaga pendidikan menjadi mesin pencetak

tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kapitalistik.

Industralisasi pendidikan terlihat dengan diserahkannya arah, tujuan,

dan bentuk penyelenggaraan pendidikan pada kebutuhan pasar (customer

driven). Masyarakat mau membayar berapapun biaya suatu kegiatan pendidikan

yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan praktisnya. Merembaknya

bimbingan belajar mengalahkan segalanya usaha sistimatis para guru di kelas-

kelas konvensional.

Adagium ”pendidikan yang baik membutuhkan dana yang cukup” menjadi

pembenaran terhadap penetapan modal sebagai faktor penting dalam

pendidikan. Dan uang juga yang menjadi daya tarik hadirnya ”bisnis

pendidikan”. Celakanya sisdiknas kita memberi peluang untuk tumbuhnya hal

itu. Sejak tahun ini mulai diberlakukan kebijakan diijinkannya perguruan tinggi
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asing (PTA) hadir di Indonesia kota Bandung akan resmi di mulai tahun 2007.

Kebijakan ini akan memancing datangnya PTA berlabel (baca, beritikad) macam-

macam. Bagi PTA yang ”asal cari untung” Indonesia merupakan lahan subur

untuk mengeruk keuntungan.

Liberalisasi pendidikan, yang dalam bahasa lain sering disebut sebagai

pelibatan masyarakat, sebagaimana di AS terbukti telah memberikan daya hidup

untuk berkembangnya PT. Sistem konservatif ala Eropa yang mengandalkan

pendanaan pemerintahnya ternyata gagal. Yang menjadi tantangan kemudian,

adalah bagaimana model liberalisme itu bisa masuk dengan tepat dalam kondisi

dan iklim pendidikan tinggi di Indonesia, tentunya dalam tujuan mencapai arah

pendidikan tinggi Indonesia yang lebih baik, kompetitif dan dapat diakses lebih

luas.

Dalam mewujudkan diversifikasi maupun ektensifikasi, PT setidak-

tidaknya dapat melakukan tiga kegiatan penggalian sumber pembiayaan.

Pertama, menjalin kerja sama dengan pusat-pusat industri dan dunia usaha

melalui pengembangan berbagai jenis kegiatan produktif yang mendatangkan

keuntungan ekonomi. Kegiatan produktif tersebut bisa dalam bentuk research and

development bagi kepentingan pusat-pusat industri bersangkutan; atau, pelayanan

jasa konsultasi bagi pengembangan dunia usaha.

Kedua, memanfaatkan perkembangan IT dengan memperluas jaringan

pelayanan akademik maupun layanan profesional. Misalnya menyelenggarakan

distance learning atau pendampingan melalui sistem jaringan. Mempublikasikan

lewat media internet dapat juga menjadi sarana efektip dalam menggalang dana

eksternal yang bersumber dari perorangan, terutama pengusaha sukses atau

lembaga-lembaga independen yang memiliki potensi dana besar. Kita

mempunyai banyak sekali pengusaha sukses dengan bisnis raksasa berskala

internasional, yang tentu saja mendatangkan keuntungan besar setiap tahunnya.
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Kita perlu melakukan langkah-langkah persuasif agar mereka bersedia

mendonasikan sebagian keuntungan bisnisnya, untuk kepentingan

pembangunan pendidikan nasional. Saat ini PT dapat mengakses Corporate Social

Responsibility (CSR) dari BUMN atau perusahaan swasta lainnya.

Ketiga, memanfaatkan komitmen pemerintah melalui kewajiban

konstitusional 20% dari APBN/APBD melalui berbagai program pengembangan

tridharma PT. Dalam bentuk lain pemerintahpun memberi kompensasi,

misalnya, berupa pengurangan beban pajak kepada PT yang sampai saat ini

masih menjadi beban khusunya bagi PTS.

Model penggalian dana eksternal seperti ini sebenarnya bukan sesuatu

yang baru. Cara kreatif ini lazim dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi di

banyak negara maju, terutama Amerika. Sebagai perbandingan, mungkin ada

baiknya bila dielaborasi secara lebih detil bagaimana pengalaman universitas di

Amerika, yang dikenal memiliki banyak perguruan tinggi terpandang itu, dalam

menggali alternatif sumber pembiayaan. Selain uang kuliah (tuition) dan subsidi

dari pemerintah federal dan negara bagian, sumber pembiayaan pendidikan

didapat dari hasil bisnis dan pelayanan jasa (penelitian, konsultasi) serta donasi

dari individu dan lembaga swasta. Mereka sukses menghimpun dana melalui

kegiatan produktif dengan cara menjalin kerjasama dengan pusat-pusat industri

dan dunia usaha serta memperoleh dana hibah dan wakaf (grant, endowment) dari

pebisnis-pebisnis sukses baik domestik maupun mancanegara.

Kesimpulan

1. Masyarakat tengah mengalami perubahan yang signifikan. PT yang

seyogyanya menjadi bagian terdepan dari setiap perubahan yang terjadi

dalam masyarakat, harus memiliki kemampuan dan kearifan di dalam

mengelola dan menyikapi perubahan yang terjadi dalam lingkungan
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strategisnya dan secara proaktip melakukan berbagai perubahan internal

selaras dengan tantangan yang dihadapi.

2. Tri Darma sebuah konsep yang dinamis, sehingga dalam pelaksanaannya

berbagai langkah kreatip bisa dilakukan baik sebagai sumber pengembangan

pendanaan lembaga, maupun sebagai pembentuk atmosfir terciptanya soft

skill di antara peserta didik. Dengan demikian diharapkan mutu lulusan bisa

memiliki daya saing, cerdas, dan mandiri.

i Makalah disampaikan pada Penataran “ Manajemen Kinerja dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Pengelolaan PTS” Bagi Pengurus Yayasan, Pimpinan PTS dan Dosen di lingkungan PTS Kopertis

wilayah IV Jabar dan Banten, 22-23 Juli 2008.
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