
Sumber

Tahun
Bulan
Tanggal

" 
2016

:JAN,
" 4
. l

iie, MAR, npnir, rr,tir Jur.ri, iuli,@
2345678

SEPTEMBER, OKTOBER, , DES
13
2618 19  20  21

9  10  11
22 23 2414

27
16
29

17
30

15
ry 31 hal

itu seperti isi kurikulum, tatacara
dan modus penyajian, matakuliah
yang terkait, dosen yang relevan,
pencatatan dan pendataan mat-
akuliah, hasil pembelajaran yang
diharapkan, tuntutan mahasiswa,
tingkat keberhasilan mahasiswa,
dan lain-lain. Hal tersebut perlu
dipersiapkan baik secara khusus
oleh perguruan tinggi maupun
bersama dengan pernerintah pusat
(Ditjen Dikti dan instansi terkait
lainnya). Persiapan terhadap tu- ,
juh butir dimaksud hendaknya
menjadi prioritas utama demi
terlaksananya proses revitalisasi
menjadi PTN-BH.

Pengembangan pendidikan dan
pengajaran di perguruan tinggi
berpedoman pada "Tri Dharma
Perguruan Tinggi", yaitu Pendidi. ,
kan, Penelitian, dan Pengabdian
Masyarakat. Unruk itu perguruan
tinggi per[u mengembangkan ke-
bebasan aka'demi'k, kebebasan
mimbar akademik, dan otonomi
i lmu pengetahuan (UU No.2
tahun 2003 tentang Sistem Pen-
didikan Nasional). Proses menuju
PTN-BH antara lain berkaitan
dengan pengembangan budaya
profesionalisme dengan ciri-ciri
memilki keahlian (expertise),
tanggung jawab (responsibil-
ity), dan kesejawatan (corporate-
ness). Budaya profesionalisme
ini akan rnempunyai dampak
pada keluaran (output) pergu-
ruan tinggi, yaitu,menghasilkan
sarjana-sarj ana profesional dan
diharapkan dapat rnenjadi agen
perubahan masyarahat dan mampu
menjadi modernising force dalam
kehidupan masyarakat secara luas
(Afia,2003).

Untuk menghadapi tantangan ke
depan, PTN secepatnya memper-
siapkan konsep sistem pendidikan
ke depan yang mengacu pada
upaya atah penjaminan mutu yang
tersistem. Kondisi suatu jaman,
hendaknya terefleksi dalam suatu
praktek triendidikan. Kalau tidak,
dunia pendidikan kita akan keting-
galan "kereta". lni dimungkinkan
bisa mengantisipasi persaingan
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yang ketat di semua lini kehidupan,
termasuk rnasalah pendidikan di era
globalisasi. Dengan menciptakan
kepuasan terhadap stakeholders,
diyakini akan membawa angin pe-
rubahan menuju ke arah kemajuan
pendidikan yang unggul. Padahal
kita tahu, makin maju perkemban-
gan ilmu pengetahuan dart'teknologi
(iptek) akan makin canggihnya
peralatannya, maka secara-otomatis
akan mahal pulaharganya. Malahan
tak jarang untuk mendapatkannya
karena kita harus nginden peralatan
tersebut di luar negeri. Tapi kita
kesulitan dana, maka wajarlah bila
PT di negeri kita ini makinjauhket-
inggalan sumber daya manusianya
(SDM) dibandinekan negara{ain.

Fokus lain yang harus difikir-
kan adalah dampaA negatif bila
terjadinya rasionalisasi karyawan,
maka PTN harus mewujudkan
manajemen administrasi Sumber
daya yang profesional. Artinya
guna mewujudkan good gover-
nance PTN, maka harus diim-
bangi delgan pengembangan
SDM yang ptofesional,
' Untuk penanganan administrasi
yang profesional, pada saat ini per-
guruan tinggi mengalami kesulitan
untuk memperoleh tenaga yang
memenuhi syarat karena berbagai
rnacam alasan, diantaranya belum
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PTN BH ialah akronim dari Per-
guruan Tinggi Negeri Berbadan
Hukum yang diberi hak otonom
untuk mengelola kampusnya.
PTN-BH juga merupakan proyek
pemerintah dalam memprivatisasi
sektor pendidikan dengan landasan
hukum UU L2l20l2 Pasal  60 dan
dilanjutkan di Pasal 65. Sebelas
PTN yang sudah berlabel Badan
Hukum, yaitu: UI, UGM, ITB,
IPB, UPI, USU, Unair, Unpad,
Undip, Unhas, dan ITS. Sebagai
gambaran bahwa berdasarkan
{ingkatan dari yang terendah,
status sebuah PTN dikateeorikan
dalam tiga tingkat. yaitu: ltN-
Satker (Satuan Kerja), PTN-BLU
(Badan Layanan Umum), PTN-
BH (Berbadan Hukum) hingga
setelahnya dapat menj4di'Worlf
Class University (WCtt. Secara
naluriah, tentunya setiap PTN
berkeinginan memiliki status yang
paling tinggi.

Konon, selama ini jajaran per-
guruan tinggi selalu kesulitan
dalam mengelola anggaran karena
serapan anggaran selalu rendah.
Kendala lainnya adalah, sistem
laporan keuangan yang diter-
apkan Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) cirkup rumit, arti-
nya tidak sesuai dengan kegiatan
akademis yang dinamis. Adanya
otonomi finansial bagi perguruan
tinggi mempunyai konskwensi
bahwa jika tidak ditangani secara
cermat keuangannya akan dapat
menyebabkan kebangkrutan per-.
guruan linggi tersebut. Hal ini
telah terjadi di beberapa negara,
dan jika ini terjadi maka baik'pe-
merintah maupun perguruan tinggi
akan mengalami suatu kerugian.
Dana masyarakat yang ada di
per-guruan tinggi tersebut harus
dilindungi sebagai bentuk akunt-
'abilitas publik.

Perguruan tinggi umumnya telah
siap dengan sistem dan operasion-
al, yaitu sistem untuk mahasiswa
misalnya pendaft ar4n, pendataan,
pemantauan, hasil ujian, profil
mahasiswa, data alumni dan
sistem untuk matakuliah. Selain


