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ABSTRAK
Bashori. NIM. DMP.16.139, Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi
Islam Menuju World Class University di UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Disertasi, Manajemen
Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,
2020.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model
manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam menuju World Class
University. Serta mengapa manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam
belum mampu membawa perguruan tinggi Islam menjadi World Class
University (WCU).
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan
pendekatan historis, fenomenologis, dan studi kasus. Penggunaan
instrumen pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi,
dan studi dokumen. Analisis data menggunakan member chek, purposive
sampling, Miles & Hubermen, dan triangulasi data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi
manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam belum mampu
menghantarkan perguruan tinggi Islam menjadi World Class University
(WCU) adalah; 1) Secara reputasi dan perangkingan UIN Suska Riau dan
UIN Bandung masih memiliki reputasi yang rendah secara global.
Meskipun dalam aspek tertentu keduanya memiliki keunggulan; 2) Baik
UIN Riau dan UIN Bandung belum memiliki pengembangan WCU secara
jelas dan terukur; dan 3) Orientasi dorongan menjadi WCU masih dalam
tatanan self declaration dan belum didukung oleh kelayakan pencapaian
WCU; 4) WCU adalah media (washilah) pengembangan kelembagaan
pendidikan Islam, dan bukan tujuan utama (ghoyyah); 5) Tidak ada satu
dorongan sekalipun yang mengkhususkan terjadinya proses perubahan
karena kebutuhan World Class University. Selanjutnya, hasil penelitiaan
ini memberikan alternatif strategi perubahan menuju World Class
University melalui; 1) Pengembangan (Upgrading); 2) Penggabungan
(Merging); dan 3) Pendirian institusi baru (Creating).
Implikasi penelitian ini memberikan beberapa strategi perubahan
menuju WCU yang lebih bervariatif yaitu: 1) Pengembangan (Upgrading)
kelembagaan;
2)
Penggabungan
(Merging)
kelembagaan;
3)
Penggabungan & Pengembangan (Mer-Up) kelembagaan; dan 4)
Pendirian institusi baru (Creating).
Kata Kunci: Manajemen Perubahan, Pendidikan Tinggi, World Class
University
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ABSTRACT
Bashori NIM DMP.16.139, Change Management of Islamic Higher
Education Towards World Class University at UIN Sultan Syarif
Kasim Riau and UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dissertation,
Management of Islamic Education, Postgraduate Program, UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
This study aims to find out how the management model of Islamic
higher education changes. And why the change management of Islamic
higher education has not been able to bring universities into World Class
University (WCU).
This research is a qualitative research with a historical,
phenomenological, and case study approach. The use of data collection
instruments uses interviews, observation, and document study techniques.
Data analysis using member checks, purposive sampling, Miles &
Hubermen, and data triangulation.
The results of this study showed that the factors underlying the
change management for Islamic higher education have not been able to
deliver tertiary institutions to become World Class Universities are; 1)
Based on repuation and rank, UIN Suska Riau and UIN Bandung still have
a low reputation globally. Although in certain aspects both of them have
advantages; 2) Both of UIN Riau and UIN Bandung do not yet have a clear
and measurable WCU development; 3) The orientation of encouragement
to become a WCU is still in the framework of self-declaration and has not
been supported by the feasibility of achieving WCU; 4) WCU is the media
(washilah) of Islamic education development, and not the main goal
(ghoyyah); and 5) There is not even a single push that specializes in the
process of change because of World Class University. Furthermore, the
results of this research provide an alternative strategy to change towards
World Class University, namely; 1) (Upgrading) of the institutions; 2)
(Merging) of the institutions; and 3) Creating of the institutions.
The implications in this study provide several change strategies
towards a more varied WCU, namely: 1) Institutional (upgrading); 2)
Institutional (merging); 3) Institutions Merging & Development (Mer-Up);
and 4) Establishment of new institutions (Creating).
Keywords: Change Management, Higher Education, World Class
University
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RINGKASAN DISERTASI

RINGKASAN DISERTASI
PENDAHULUAN
Sesuatu yang paling abadi di dunia ini adalah perubahan. Tiada sesuatu yang
bertahan statis, segalanya mengalami perubahan, demikian halnya dengan kondisi
masyarakat juga mengalami perubahan.1 Itulah sebabnya, situasi sosial, organisasi,
lembaga pendidikan juga harus mampu melakukan perubahan.
Islam sendiri melihat perubahan sosial memiliki sandaran teologis secara jelas.
Dalam al-Qur’an ditemukan Firman Allah SWT yang terkait dengan perubahan yaitu
pada surat Ar-Ra’d ayat 11.

                  
                   
Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. alRa’d: 11)
Dalam tafsir jalalain dijelaskan bahwa makna “sesungguhnya Allah tidak
mengubah keadaan suatu kaum” artinya Dia tidak mencabut dari mereka nikmat-Nya
“sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” dari
keadaan yang baik dengan melakukan perbuatan durhaka.2 Sementara itu, dalam
tafsir Quraish Shihab pengertian tersebut dijelaskan, “Allah tidak akan mengubah
nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah,
sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan
keadaan yang akan mereka jalani. 3
Jika kita merenungkan ungkapan filsuf Yunani Hirakleitos ada benarnya. Dia
menyatakan bahwa kita tidak akan pernah menginjak air sungai yang sama. Air yang
kita injak tentu akan selalu berbeda. Menurut Hirakleitos, tidak ada satu hal pun di
alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Ia terkenal dengan ucapannya
“panta rhei kai uden menei” yang berarti, "semuanya mengalir dan tidak ada
sesuatupun yang tinggal tetap”. 4 Perkataan itu sebenarnya menandaskan ungkapan
filosofisnya yang sangat terkenal panta rhei, semua mengalir dan tidak ada sesuatu
yang tetap di dunia. Semua akan terus berubah sesuai perkembangan dan
kebutuhan zaman.
Merujuk pernyataan Petter Senge mungkin ada benarnya, ia mengatakan
bahwa jika institusi tidak berinovasi maka menunjukkan kurangnya kompetisi. 5
1

Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan
Sekolah/Madrasah (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 65.
2
Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin al-Suyuthi, Tafsir Jalalain Berikut Asbab An-Nujulnya, Jilid I
(Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 250.
3
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, jilid 6, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), hal. 568.
4
https://id.wikipedia.org/wiki/Herakleitos/, diakses pada Tanggal 25 November 2019.
5
Petter Senge, School That Learn; A Fifth Disipline Fielbook for Educator, Parents, and Everyone
Who Cares About Eduvation (United State of America: Doubleday, 2000), hal. 33.
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Namun demikian, tidak semua institusi mampu melakukan inovasi, tidak semua
institusi juga bernyali melakukan inovasi perubahan demi perbaikan karena inovasi
institusi butuh keterampilan dalam membuat terobosan-terobosan baru. Untuk itu,
apa yang dikatakan Petter Senge menegaskan bahwa kurangnya kompetisi akan
menghilangkan inovasi. Dengan demikian, pergerakan perubahan pendidikan tinggi
Islam dalam berinovasi menjadi salah satu jawaban dalam meningkatkan kompetisi
global.
Gagasan dalam meng-UIN-kan IAIN merupakan salah satu dinamika perguruan
tinggi Islam yang dimotivasi oleh beberapa hal diantaranya pembaharuan.
Pembaharuan yang mengandung arti mengganti pemikiran lama dengan pemikiran
baru, merumuskan kembali (reformulation), menyusun kembali (reconstruction),
memperkuat kembali (revitalisation), menafsirkan kembali (reinterpretation), dan
memugarkan kembali (restoration), pengembangan (development) dan lainnya.6
Diskursus transformasi IAIN menjadi UIN sudah lama menjadi keinginan7, sehingga
pada beberapa tahun terakhir adanya IAIN yang mentransformasikan diri menjadi
UIN dengan masing-masing distingsinya mengklaim bukan hanya sekedar ikut-ikutan
belaka. Akan tetapi, perubahan itu sudah menjadi kebutuhan.
Untuk melihat hal tersebut, maka gagasan universitas berkelas dunia atau
World Class University (WCU) adalah salah satu tren pengembangan perguruan
tinggi saat ini. Pada satu dekade terakhir, sejumlah perguruan tinggi Islam terkemuka
di Indonesia memiliki visi menjadi universitas kelas dunia, bahkan tidak sedikit yang
mengklaim (self declaration) telah menjadi perguruan tinggi kelas dunia.
Beberapa data menunjukkan bagaimana reputasi Perguruan Tinggi
Keagaamaan Islam berupaya menjajaki prestasinya dalam mencapai World Class
University (WCU). Data salah satu pemeringkatan dunia WCU menunjukkan hasil
sebagai berikut:
Tabel 1: Hasil Pemeringkatan Webometrics 20208

6

Abudin
Nata,
Dinamika
Pemikiran
Pendidikan
Islam
di
Indonesia
www.
researchgate.net/publication/296443682_DINAMIKA_PEMIKIRAN_PENDIDIKAN_ISLAM_DI_INDO
NESIA, diakses pada Tanggal 01 Maret 2016, hal. 16.
7
Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Prenada Media, 2009), hal. 63
8
http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia%20, diakses pada Tanggal 06 Februari 2020.
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Tabel 2: Hasil Pemeringkatan Scimago Institution Rangkins 20209

Dari hasil reputasi tabel di atas, menunjukkan progres positif bahwa Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tetap mampu bersaing di kancah global. Namun,
masih perlu berbagai upaya kerja keras bagi seluruh komponen agar perubahan
PTKI khususnya UIN juga akan dibarengi dengan reputasi yang baik di kancah
internasional.
Jika melihat arah perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia,
persoalan perubahan menjadi faktor utama dalam melihat kesiapan sosial dalam
menerima perubahan termasuk lembaga pendidikan. Dengan mengutip teori Evolusi
Charles Darwin yang mengatakan bahwa “bukan yang terkuat yang mampu
bertahan, melainkan yang paling adaptif dalam merespon perubahan”. 10 Hal tersebut
tentu sejalan dengan konsep manajemen perubahan dalam kajian penelitian ini, baik
dalam tatanan adaptasi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan.
Lebih lanjut, Renald Kasali juga mengungkapkan bahwa “seberapa pun jauh jarak
yang telah ditempuh, perubahan tetap harus dimungkinkan. Itulah prinsip
manajemen perubahan. 11
Berlandaskan argumentasi perubahan tersebut, bisa dipahami bahwa
perubahan dalam arti yang lebih luas adalah respon terencana atau tidak terencana
terhadap tekanan-tekanan atau kekuatan-kekuatan dan desakan-desakan yang ada.
Kekuatan dan desakan teknologi, ekonomi, sosial, politik, persaingan, dan aturan
serta hukum membuat banyak organisasi dan institusi perlu berubah karena adaptasi
diperlukan untuk dapat survive; meskipun didasari bahwa tekanan dan desakan yang
memprovokasikan perubahan dapat dianggap tantangan, rintangan, ancaman atau
peluang, yang jelas reaksi tetap ada.12 Selain itu, menurut Boyd persiapan untuk
perubahan, penerapan perubahan, hingga menjaga perubahan menjadi hal penting
dalam melakukan perubahan. 13 Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa perubahan
merupakan proses alamiah yang harus dan pasti terjadi karena bagian dinamika
kehidupan. Hal itu sejalan dengan organisasi, organisasi sebagai suatu organisme
harus melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Proses inilah yang
mengharuskan sebuah organisasi melakukan pengembangan organisasi, yaitu
9

https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=IDN, diakses pada Tanggal 10 Juni 2020
Paulus Wianarto, Sandy Triyasa, dan Chandra Krisma Winata, Maximizing Your Impact: Berdampak
Sejak Usia Muda (Bandung: PT. Visi Anugerah Indonesia, 2013), hal. 132.
11
Rhenal Kasali, Let’s Change (Jakarta: PT Kompas Media, 2014), hal. 1.
12
Azhar Arsyad, Pokok-Pokok Manajemen (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 147.
13
Sally Boyd, Key Message about Change in Schools (New Zealand: Wellington, 2012), hal. 43-46.
10
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karena terjadinya perubahan lingkungan organisasi, baik lingkungan internal maupun
eksternal.14
Sementara itu, pemahaman perubahan menurut Wibowo dalam bukunya yang
berjudul Manajemen Perubahan bisa dipahami sebagai sesuatu yang berbeda.
Selanjutnya, menurut Potts dan LaMarsh yang juga dikutip oleh Wibowo perubahan
merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada
keadaan yang diinginkan di masa depan. 15 Perubahan yang dimaksud adalah
perubahan yang akan membawa kemajuan dan kemaslahatan bersama. Perubahan
sesungguhnya menjadi cermin kehidupan yaitu sebagai tanda adanya proses
kehidupan yang terjadi.
Sementara menurut Kurt Lewin16, yang merupakan seorang psikolog terkenal
berpendapat bahwa setiap upaya perubahan dapat dipandang sebagai sebuah
proses yang terdiri dari tiga macam fase. Fase pertama dinamakan fase “pencairan”
(unfreezing), fase kedua dinamakan fase “perubahan” (changing), fase ketiga
merupakan fase “pembekuan kembali” (refreezing). Fase pertama “pencairan”
merupakan tahapan di mana orang mempersiapkan sebuah situasi untuk perubahan.
Tahapan “perubahan” mencakup tindakan modifikasi aktual dalam manusia, tugastugas, struktur, dan atau teknologi. Fase “pembekuan kembali” merupakan tahapan
final dari proses perubahan. 17 Pembekuan digunakan untuk mempertahankan segala
perubahan yang telah tercapai agar mampu bertahan dalam capaian perubahan
yang positif.
Sementara itu, dalam penelitian ini manajemen perubahan pendidikan tinggi
bisa dipahami sebagai suatu proses secara sistematis dalam menerapkan
pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi
perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut.18 Oleh
karenanya, perubahan memerlukan pengelolaan dampak perubahan pada orang
yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, manajemen perubahan pendidikan tinggi
adalah pendekatan terstruktur untuk transisi individu, tim, dan organisasi dari kondisi
saat ini ke keadaan masa depan yang diinginkan, untuk memenuhi atau
melaksanakan visi dan strategi. Ini adalah proses organisasi yang bertujuan
memberdayakan karyawan untuk menerima dan merangkul perubahan di lingkungan
mereka saat ini.19 Esensi dasar suatu manajemen perubahan pendidikan tinggi
sebenarnya mengarah pada pembaharuan atau inovasi. Menurut Jim Euchner
inovasi is management of change20; yaitu inovasi adalah manajemen perubahan.
Dari penjelasan tersebut, bisa peneliti pertegas bahwa manajemen perubahan
pendidikan tinggi adalah bagian dari sarana pengelolaan perubahan kelembagaan
secara baik dan sistematis untuk memberikan stimulus proses perubahan, sehingga
orientasi manajemen perubahan pendidikan tinggi adalah menjadikan perubahan
sebagai sumber analisis dalam mengelola perubahan secara baik agar mencapai
sebuah tujuan yang diinginkan.
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Berdasarkan uraian beberapa teori konsep di atas, maka dimensi indikator
manajemen perubahan pendidikan tinggi adalah yaitu: 1) Eksplorasi perubahan; 2)
Perencanaan perubahan; 3) Pengorganisasian perubahan; 4) Tindakan perubahan;
5) Integrasi perubahan; dan 6) Evaluasi perubahan. Dari keenam dimenasi tersebut
dapat digambarkan berbagai tahapan dan proses manajemen perubahan secara
baik.
Selanjutnya, setelah peneliti paparkan teori konsep manajemen perubahan
pendidikan tinggi, mari kita pahami konsep World Class University (WCU). WCU
secara umum bisa dipahami sebagai kedudukan ranking di antara yang paling
terdepan di dunia, of an international standard of excellence (mempunyai standard
keunggulan internasional). 21 Sehingga, dalam hubungannya universitas kelas dunia
bisa bermakna sebagai kedudukan ranking terdepan di antara perguruan tinggi di
dunia.
Apa yang dipahami sebagai universitas kelas dunia berarti memiliki
kemampuan yang unggul dalam berbagai hal. Baik mampu bersaing di lingkup lokal,
nasional, hingga internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa World
Class University adalah sebuah perguruan tinggi yang mampu melaksanakan peran
dan wewenangnya sebagai lembaga pendidikan yang bereputasi di tingkat dunia.
Baik bereputasi dalam pengajaran (teaching), kemampuan sumber daya manusia
(SDM), publikasi ilmiah (research), dan berdaya saing.
Hasil observasi awal (grand tour) di UIN Sultan Syaraif Kasim Riau (Suska
Riau) dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (SGD Bandung) menghasilkan
beberapa poin yaitu; kedua perguruan tinggi tersebut melakukan perubahan pada
tahun 2005. UIN Suska Riau secara resmi menjadi UIN bertepatan pada tanggal 09
Februari 200522, dan UIN SGD Bandung pada tanggal 10 Oktober 2005.23 Selain itu,
dalam sesi wawancara dan observasi, kedua perguruan tinggi ini melakukan
perubahan dalam rangka mengikuti tuntutan global atau tantangan zaman, sehingga
perubahan perlu dilakukan sebagai upaya penyesuaian kebutuhan perkembangan
zaman.24 Pendidikan tinggi Islam tidak hanya berorientasi pada kebutuhan lokal dan
nasional, akan tetapi perlu cakupan lebih luas yaitu kebutuhan global. Untuk itu, UIN
Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan
perubahan secara sistematis.
Secara kelembagaan UIN Suska Riau melakukan transformasi agar institusi
mampu mengarah ke perkembangan perguruan tinggi Islam yang lebih baik yaitu;
perkembangan secara kualitas maupun kuantitas. 25 Selain itu, kesenjangan antara
ilmu agama dan ilmu umum (science) mengharuskan lembaga berbentuk
"universitas" menjadi bentuk lembaga yang paling ideal. Dengan peralihan status
tersebut, tentu akan semakin bertambah baik fakultas dan program studi agama
maupun umum secara menyeluruh. Hal tersebut konsekuensi dari proses
universitasisasi kelembagaan Islam.
Sebagai institusi Perguruan Tinggi Keagaamn Islam Negeri (PTKIN) di Riau,
UIN Suska Riau secara terbuka menggunakan konsep World Class University (WCU)
sebagai pengembangan kelembagaannya. Hingga penelitian ini dilakukan, konsep
21
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tersebut masih menjadi visi besar bagi pimpinan untuk dapat mencapainya. Selain
pentingnya kompetisi global, saat ini persaingan tidak lagi dalam tatanan lokal,
regional, atau nasional. Sudah semestinya pada ranah global atau internsional.
Sebagaimana UIN Suska Riau, UIN SGD Bandung juga melakukan
transformasi agar secara institusi mampu mengarah ke perkembangan perguruan
tinggi Islam yang lebih baik yaitu; perkembangan secara kualitas maupun kuantitas. 26
Dengan peralihan status tersebut, tentu akan semakin meningkatkan segala kualitas
dan kuantitas domain akademik baik program studi maupun pengembangan
kelembagaan. Namun berbeda dengan UIN Suska Riau, UIN SGD Bandung tidak
memilih konten WCU sebagai brand utama dalam pengembangan kelembagaannya,
namun menggunakan konsep "research university".27 Dengan begitu, apa yang
terjadi pada kedua perguruan tinggi itu menegaskan bahwa perubahan sangat
memungkinkan terjadi dengan melihat berbagai faktor, baik faktor pendukung
internal maupun faktor eksternal.
Akhirnya, perubahan adalah suatu keniscayaan yang selalu terjadi. Oleh sebab
itu, perubahan perlu di-manage secara baik agar perubahan mampu tercapai sesuai
tujuan. Jika tidak, maka memungkinkan sebuah perubahan akan mengalami
kegagalan. Dengan begitu, konversi PTAIN baik STAIN atau IAIN yang akan
bertransformasi menuju universitas diperlukan sebuan konsep manajemen
perubahan pendidikan tinggi secara benar. Selain karena perubahan adalah sebuah
kebutuhan, manajemen perubahan merupakan suatu cara atau alat mempersiapkan
perubahan dalam rangka tercapainya tujuan perubahan yang diinginkan termasuk
capaian menjadikan perguruan tinggi yang kompetitif yaitu; World Class University.
Berangkat dari pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik
mengkaji tentang “Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Menuju World
Class University di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Djati
Bandung”.
Dalam penelitian ini, tujuan penelitian dilakukan guna mengungkap; 1) Alasan
yang mendasari manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam belum mampu
menghantarkan perguruan tinggi Islam menjadi World Class University; 2)
Manajemen perubahan yang dilakukan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN
Sunan Gunung Djati Bandung; 3) Konsep standar World Class University di
Indonesia dan dunia Internasional; dan 4) Manajemen perubahan pendidikan tinggi
Islam dalam menuju World Class University di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN
Sunan Gunung Djati Bandung.
LANDASAN TEORI
1. Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam
a. Manajemen
Manajemen sesungguhnya bisa dipahami sebagai proses pelaksanaan aktivitas
yang diselesaikan secara efisien dengan dan melalui pendayagunaan orang lain. 28
Menurut Mary Parker Follet, manajemen sebagai seni untuk melaksanankan
pekerjaan melalui orang lain (The art of getting things done through people).29
Definisi tersebut perlu memperoleh perhatian khusus. Jangan sampai kita memahami
26
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makna tersebut secara negatif dengan maksud memperdayai memanfaatkan orang
lain untuk memperoleh suatu tujuan. Maksud yang terkandung dalam definisi
tersebut sesunggunya memberikan pengertian bekerja sama dengan orang lain
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, tidak salah jika dalam
perjalanannya seseorang membutuhkan orang lain untuk melakukan suatu tujuan.
Definisi lain juga memberikan pengertian bahwa manajemen adalah suatu
kemampuan atau keahlian. Sedangkan, pengertian secara umum manajemen
dimengerti sebagai suatu proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.30 Manajemen juga bisa berarti
sebagai seni untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangka hasil atau manfaat. 31
Dari banyak arti yang ada, sesungguhnya manajemen dapat dimaknai dengan tujuh
sudut pandang yaitu: (1) Manajemen sebagai alat atau cara (Means); (2) Manajemen
sebagai tenaga atau daya kekuatan (Force); (3) Manajemen sebagai sistem
(System); (4) Manajemen sebagi proses (Process); (5) Manajemen sebagai fungsi
(Function); (6) Manajemen sebagai tugas (Task); (7) Manajemen sebagai aktifitas
atau usaha (Activity/Effort).
Inti dari berbagai sudut pandang dan variasi pengertian manajemen tersebut
sesungguhnya adalah usaha me-manage (mengatur) organisasi untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan produktif. Efektif berarti mampu
mencapai tujuan dengan baik (doing the right thing), sedangkan efisien berarti
melakukan sesuatu dengan baik (doing thing right).32
Dalam sudut pandang Islam manajemen menggunakan kata al-tadbir
(pengaturan).33 Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang
banyak terdapat dalam al-Qur’an seperti firman Allah swt:

               
 
Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik
kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut
perhitunganmu (as-Sajdah: 05)
Dari isi kandungan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt adalah
pengatur alam (al-Mudabbir/manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti
kebesaran Allah swt dalam mengelola alam semesta ini. Namun, karena Alllah telah
menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai kholifah, maka manusialah yang
harus mengatur dan mengelola alam dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah
mengatur alam raya ini.
b. Perubahan
Petter Senge pernah mengungkapkan, apakah perubahan hanya akan terjadi
dalam kondisi krisis? Selanjutnya ia juga mengungkapkan bahwa inovasi dan
perubahan dapat terjadi tanpa adanya krisis. Itu artinya perubahan dan inovasi dapat
terjadi dalam kondisi apapun.34 Baik dalam kondisi krisis maupun tidak.
30
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Untuk lebih terfokus dalam pembahasan perubahan, maka dapat dimengerti
bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti mengalami perubahan. Jadi tidak
ada yang bersifat permanen.35 Seperti kehidupan itu sendiri, kehidupan sosial
meliputi perubahan yang tiada henti; jika perubahan berhenti, maka berhenti pula
kehidupan.36
Perubahan, dalam bahasa Inggris disebut change atau taghyir dalam bahasa
arab. Perubahan juga dapat dimaknai sebagai beralihnya keadaan sebelumnya (the
before condition) menjadi keadaan setelahnya (the after condition).37 Definisi lainya
menyebutkan bahwa perubahan yaitu membuat atau menjadikan berbeda, berbeda
dengan sebelumnya, dan bervariasi. 38 Penekannya adalah membuat sesuatu yang
berbeda
Menurut Wibowo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perubahan
mendefinisikan bahwa perubahan adalah bisa juga dipahami sebagai sesuatu yang
berbeda. Selanjutnya, menurut Potts dan LaMarsh yang juga dikutip oleh Wibowo
perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju
pada keadaan yang diinginkan di masa depan. 39 Perubahan yang dimaksud adalah
perubahan yang akan membawa kemajuan dan kemaslahatan hidup. Perubahan
sesungguhnya menjadi cermin kehidupan yaitu sebagai tanda adanya proses
kehidupan yang terjadi.
Perubahan dalam arti yang lebih luas adalah respon terencana atau tidak
terencana terhadap tekanan-tekanan atau kekuatan-kekuatan dan desakan-desakan
yang ada. Kekuatan dan desakan teknologi, ekonomi, sosial, politik, persaingan, dan
aturan serta hukum membuat banyak organisasi dan institusi perlu berubah karena
adaptasi diperlukan untuk dapat “survive”; meskipun didasari bahwa tekanan dan
desakan yang memprovokasikan perubahan dapat dianggap tantangan, rintangan,
ancaman atau peluang, yang jelas reaksi tetap ada. 40 Oleh karena itu, bisa
disimpulkan bahwa perubahan merupakan proses alamiah yang praktis terjadi
karena sebuah dinamika kehidupan.
Islam sendiri melihat perubahan adalah sebuah keniscayaan. Hal itu tersurat
dalam surat al-Ro’d ayat 11.

            
Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS. al-Ra’d: 11)
Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa perubahan memiliki beberapa konsep
yaitu: Pertama, perubahan akan meliputi semua ranah yaitu; suku, agama, sosial,
dan ras manusia. Karena Tuhan menciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa tentu
akan mengalami perubah itu.
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Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena (QS. alHujurat: 13)
Pada ayat kedua, perubahan ada kalanya positif dan ada kalanya negatif.
Perubahan itu sendiri bisa bermakna beralih dari satu kondisi ke kondisi lain dan
berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, perubahan bisa bersifat
positif dan negatif. Perubahan bisa mengarah dari sesuatu hal yang negatif ke
sesuatu hal yang positif, atau sebaliknya.
Semua lingkungan organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dan
berubah. Lingkungan eksternal organisasi cenderung merupakan kekuatan yang
mendorong untuk terjadinya perubahan. Di sisi lain, bagi organisasi secara internal
merasakan adanya kebutuhan akan perubahan. Di antara pakar yang menyebutkan
faktor-faktor pendorong perubahan yaitu Kreitner dan Kinicki yang kemudian dikutip
oleh Wibowo yaitu bahwa faktor-faktor perubahan sesungguhnya dipengaruhi oleh
dua faktor, yaitu external forces (kekuatan eksternal) dan internal forces (kekuatan
internal). Kekuatan eksternal berasal dari luar organisasi, sedangkan kekuatan
internal bersumber dari dalam organisasi.
Selanjutnya, menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul “Kiat
Meningkatkan Produktifitas Kerja”, mengemukakan beberapa faktor dari perubahan
yaitu: 1) Konfigurasi tenaga kerja; 2) Terobosan di bidang teknologi; 3)
Ketidakpastian di bidang ekonomi; 4) Persaingan yang semakin ketat; 5) Gejalagejala sosial; 6) Pergeseran nilai-nilai moral dan etika; dan 7) Situasi politik.41
Dari beberapa sumber faktor-faktor perubahan di atas, menunjukkan bahwa
perubahan merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan untuk melangkah mengikuti
perubahan, atau hanya sekedar terdiam terhimpit perubahan.
Dalam proses ini, Kurt Lewin mengusulkan proses perubahan terdiri dari tiga
yaitu unfreezing, implementasi perubahan (change) dan refreezing.42 Hal ini untuk
mengantisipasi berbagai hambatan perubahan seseorang yang terdiri dari
kekhawatiran seseorang akan kehilangan nilai, kekhawatiran ketidaktahuan dan
adanya keyakinan bahwa berubah tidak baik untuk organisasi.43
Sementara, Corner mengklasifikasikan proses perubahan dalam beberapa
fase, yaitu the present state (keadaan sekarang), the transition state (masa transisi),
dan the desire state (keadaan yang diinginkan).44 Adapun gambaran proses
perubahan bisa digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1: Proses perubahan Corner 45
Selain proses perubahan, ada beberapa model perubahan yang merupakan
bagian dari teori perubahan. Beberapa pakar memberikan terminologi yang berbedabeda tentang macam-macam perubahan. Robbins, Greenberg dan Baron
membedakan jenis perubahan terencana dan tidak terencana. Kreitner dan Kinichi
membagi menjadi adaptive change, innovative change, dan radically innovative
change.46
Menurut Wibowo, berdasarkan struktur perubahannya, perubahan bisa terbagi
menjadi dua bagian yaitu perubahan secara terencana (planned change) dan
perubahan tidak terencana (unplanned change). Planned change bisa dipahami
sebagai aktivitas perubahan yang disengaja dan berorientasi pada tujuan.
Sementara itu, Greenberg dan Baron menyatakan sebagai aktivitas yang
dimaksudkan dan sifatnya sengaja dan dirancang untuk memenuhi beberapa tujuan
organisasional. Dan unplanned change atau perubahan tidak terencana merupakan
pergeseran aktivitas organisasional karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal,
yang berada di luar kontrol organisasi.47
Di samping juga diperlukan beberapa tahapan dalam mengelola perubahan
awal hingga akhir, sehingga pada tahapan akhir diharapkan dapat mencapai konsep
dari aplikasi perubahan yang benar-benar matang. Tahapan-tahapan ini di samping
bermanfaat untuk mematangkan rumusan perubahan juga sekaligus dapat
menghindari atau meminimalisir adanya resistensi masyarakat terhadap
perubahan.48Deskripsi gambaran tahapan-tahapan atau strategi perubahan yang
semestinya dilakukan adalah sebagai berikut:

Gambar 2: Strategi mengelola perubahan49
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Gambaran skema di atas menunjukkan suatu strategi yang berpijak pada
impian pada suatu lembaga ke depan yang disebut visi, kemudian diikuti cara-cara
mewujudkan impian itu secara operasional strategis yang disebut misi. Untuk
memenej perubahan tersebut perlu bertolak dari visi yang jelas, yang kemudian
dijabarkan dalam misi, dan didukung oleh skill, insentif, sumber daya (fisik dan non
fisik termasuk SDM), untuk selanjutnya diwujudkan dalam rencana kerja yang jelas.
Dengan demikan akan terjadilah perubahan. 50 Jika salah satu aspek saja
ditinggalkan, memungkinkan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.
Selain itu, skema tersebut juga menunjukkan aspek-aspek yang harus ada
dalam melaksanakan perubahan. Jika salah satu aspek terlepas atau tidak ada maka
keadaan yang memungkinkan akan terjadi yaitu hancur, bingung, cemas, perubahan
lambat, frustasi, atau awal yang keliru. Awal kekeliruan itu berpotensi menggagalkan
perubahan positif sehingga dibutuhkan pendekatan yang tepat. Dengan demikian,
pendekatan manajemen perubahan menjadi hal yang perlu diperhitungkan demi
melihat aspek kesiapan dalam me-manage perubahan.
c. Pendidikan Tinggi Islam
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 dijelaskan
bahwa pendidikan tinggi bisa dipahami sebagai 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.
Sedangkan istilah yang hampir menyerupai yaitu perguruan tinggi bisa dimaknai
sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 51 Jelas dari
kedua istilah tersebut akan berbeda dari masing-masing konsep. Jika bicara tentang
penyelenggara pendidikannya maka berhubungan dengan perguruan tinggi,
sedangkan jika berbicara dengan jenjang pendidikannya maka berhubungan dengan
pendidikan tinggi baik tingkat diploma, sarjana, magister, dan doktor. Untuk itu, bisa
disimpulkan bahwa perguruan tinggi bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Sumber lain memberikan pengertian tentang pendidikan tinggi yang berarti
tempat berlangsungnya pendidikan, yaitu pendidikan pada tingkat tinggi. 52
Sementara itu, penjelasan tentang Perguruan Tinggi Agama lslam (PTAI) adalah
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi agama lslam sebagai
kelanjutan pendidikan menengah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, dan memiliki kemampuan
akademik, profesional, dan/atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan,
dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, baik di
bidang ilmu agama lslam maupun ilmu lain yang diintegrasikan dengan agama
lslam.53 Pencantuman label “Islam” pada institusi Pendidikan Tinggi menunjukkan
bahwa lembaga ini didirikan bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah, untuk
melahirkan manusia-manusia yang bermoral, berpengetahuan, cerdas, dan
bertanggung jawab demi terciptanya masyarakat yang sejahtera.
Kedudukuan Islam sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami
dari ayat al-Qur’an itu sendiri yaitu dalam firman Allah SWT sebagai berikut:
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Artinya: Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan
agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan
itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman (QS. an-Nahl:
64)
Ayat tersebut menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki kekhususan
landasan filosofis dalam membentuk lembaga pendidikan Islam yang seutuhnya.
Selain kualiatas keilmuan sains juga membangun paradigma keilmuan yang
bercirikan keilmuan Islam yang tentunya akan mengsinergikan antara sains dan ilmu
agama. Cikal bakal pemikiran inilah yang kemudian memunculkan berbagai konsep
pendidikan tinggi Islam yang ditawarkan guna bersaing dengan lembaga pendidikan
tinggi Islam lainnya. Untuk itu, perubaha, transformasi, serta inovasi menjadi kunci
utama dalam mengantisipasi gejolak perubahan yang terjadi secara terbuka.
Mengutip penjelasana Roger ahli dalam teori diffusion dan innovation, Teori
tersebut pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan
(dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada
sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian
difusi dari Roger, yaitu “as the process by which an innovation is communicated
through certain channels over time among the members of a social system.” 54 Selain
itu, lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat
khusus berkaitan dengan penyebaranan pesan-pesan yang berupa gagasan baru,
atau dalam istilah Rogers difusi menyangkut “which is the spread of a new idea from
its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.”55 Inovasi;
gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini,
kebaharuan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang
menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi
bagi orang itu. Konsep "baru" dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali
Perubahan organisasi adalah suatu kebutuhan ketika organisasi sudah tidak
lagi sesuai dengan lingkungannya. Sebagai organisasi pelayan publik, birokras
sekalipun perlu menyesuaiakan organisasinya dengan perubahan lingkungan yang
terjadi. Begitu pentingnya terhadap perubahan lingkungan akhirnya menjadi syarat
utama agar organisasi tersebut mampu survive.56 Kemampuan organisasi untuk
bertahan hidup (survive) ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk berubah,
menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.
Menurut Rogers, proses inovasi dalam sebuah organisasi dapat diklasifikasikan
menjadi beberapa tahapan sebagaimana gambar berikut:
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Gambar 3: Lima tahapan proses inovasi dalam sebuah organisasi 57
Dalam gambar di atas dijelaskan bahwa proses inovasi dalam sebuah
organisasi terdiri dari dua kegiatan utama yaitu: 1) inisiasi, didefinisikan sebagai
semua pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk adopsi
inovasi, yang mengarah pada keputusan untuk mengadopsi, dan 2) implementasi,
semua kejadian, tindakan, dan keputusan yang terlibat dalam menempatkan dan
melakukan inovasi. keputusan untuk mengadopsi (ditunjukkan sebagai garis putusputus vertikal pada gambar di atas) membagi inisiasi, terdiri dari pengaturan agenda
dan peraturan yang cocok, mulai dari implementasi, terdiri dari tiga tahap untuk
mendefinisikan ulang/restrukturisasi, mengklarifikasi, dan rutinitas.
Menurut Hoy dan Miskel dalam Abdul Aziz Wahab memandang bahwa
pendidikan, termasuk sekolah merupakan sistem terbuka. Model sistem terbuka ini
memandang organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, melainkan juga
bergantung pada lingkungan tersebut. Sebagai sistem terbuka, agar bisa bertahan,
maka organisasi harus mampu beradaptasi dan mengadaptasi lingkungannya untuk
berubah.58 Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) adalah bagian dari beradaptasi.
Perubahan yang terjadi dari STAIN/IAIN ke UIN diharapkan akan mampu
meningkatkan kualitas pengembangan kelembagaan bagi pelayanan pendidikan.
Setelah penulis paparkan dari beberapa term definisi masing-masing konsep
baik manajemen, perubahan dan pendidikan tinggi, maka bisa peneliti kombinasikan
dalam konsep manajemen perubahan pendidikan tinggi. Konsep ini kemudian
menjadi pemahaman baru yang berupa perpaduan beberapa kata yaitu;
“manajemen”, “perubahan” dan "pendidikan tinggi".
Manajemen perubahan pendidikan tinggi adalah pendekatan terstruktur untuk
transisi individu, tim, dan organisasi dari kondisi saat ini ke keadaan masa depan
yang diinginkan, untuk memenuhi atau melaksanakan visi dan strategi. Ini adalah
proses organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan karyawan untuk menerima
dan merangkul perubahan di lingkungan mereka saat ini. 59 Esensi dasar suatu
manajemen perubahan pendidikan tinggi sebenarnya mengarah pada pembaharuan
atau inovasi. Menurut Jim Euchner inovasi is management of change60; yaitu inovasi
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adalah manajemen perubahan. Dalam proses manajemen perubahan sendiri bisa
digambarkan sebagai model manajemen perubahan sebagai berikut:
CHOICE PROCESS

CHANGE

TRAJECTORY PROCESS

CHANGE PROCESS

Gambar 4: Model manajemen perubahan Burnes 61
Selain itu, dapat pula digambarkan teori model manajemen perubahan
pendidikan tinggi Islam sebagai beriku:
PERGURUAN TINGGI
PENDIDI
KAN
Inovasi/Transformasi
PENELIT
IAN

PENGAB
DIAN

Alumni/Tenaga Kerja Terampil,
Ahli, Cakap, Bermutu, Profesioanal

Kompetitif
Established
World Class University

Gambar 5: Teori Model Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam
Oleh sebab itu, makna manajemen perubahan pendidikan tinggi dapat
dipahami sebagai proses me-manage sebuah perubahan lembaga pendidikan tinggi
secara baik. Falsafah dasar perubahan bisa bermakna segala perubahan akan
membentuk dua sisi mata uang yakni; perubahan akan menghasilkan hasil yang
baik, atau justru akan semakin memburuk.
2. Word Class University
Istilah “universitas kelas dunia” atau “World Class University” (WCU) sudah
sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hingga saat ini belum ada
pengertian yang baku apa pengertian universitas kelas dunia. Dalam kamus Oxford,
kelas dunia atau “World Class” secara umum bisa kita pahami sebagai kedudukan
rangking diantara yang paling terdepan di dunia, of an international standard of
excellence (mempunyai standard keunggulan internasional).62 Sehingga, dalam
hubungannya universitas kelas dunia bisa dipahami sebagai kedudukan rangking
terdepan di antara perguruan tinggi di dunia.
Menurut Bambang Sudibyo juga menyatakan apa yang disebut sebagai
kampus berkelas internasional. Namun secara implisit ia menyatakan bahwa
pengertian berkualitas atau tidak dari sebuah kampus harus dilihat dari hasil
kompetisi antara satu kampus dengan kampus lainnya. Alur logika yang digunakan
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Bambang Sudibyo dapat ditebak, bahwa kampus berkelas internasional adalah yang
memiliki peringkat bagus dalam kompetisi tersebut, dan kompetisi yang dimaksud
tiada lain adalah kompetisi internasional.63 World Class University juga kerap
didefinisikan pada penilaian, perangkingan, dan pengakuan yang berskala
internasional pada universitas atau kampus di berbagai negara.64
Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa World Clas University adalah sebuah
perguruan tinggi yang mampu melaksanakan peran dan wewenangnya sebagai
lembaga pendidikan yang bereputasi di tingkat dunia. Baik bereputasi dalam
pengajaran (teaching), kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), publikasi ilmiah
(research), dan berdaya saing yang mumpuni.
Label World Class University atau universitas kelas dunia yang muncul dari
hasil pemeringkatan lembaga survei dunia semacam Times Higher Education-QS
World University Rangking hendaknya tidak dijadikan tujuan utama bagi perguruan
tinggi di Indonesia.65 WCU menjadi salah satu indikator kecil yang dapat memicu
kompetisi perguruan tinggi dalam meningkatkan kearah global. Keterbukaan
kompetisi di tingkat dunia harus diakui sebagai bentuk dorongan perguruan tinggi
agar dapat masuk ke tingkat dunia. Oleh sebab itu, penilaian mutu pendidikan tinggi
di Indonesia perlu ditata kembali dengan standar yang dapat diakui dunia
internasional.
Dalam konteks tersebut, penataan kembali standar penilaian mutu perguruan
tinggi di Indonesia dapat diarahkan dari cita-cita sebagai World Class University
menjadi standar penilaian tidak ada salahnya. Artinya, perlu ada kesepakatan
mengenai mutu pendidikan di Indonesia. Konsep World Class University (WCU)
sesungguhnya tidak dikenal dalam kosa kata Eropa dan Amerika karena mereka
hanya mengembangkan pendidikan tinggi yang bermutu dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Riset-riset dapat mengembangkan IPTEK yang
dimaksud dan sekaligus menjadi pengembangan budaya serta etika manusia.
Singkatnya, mereka hanya membangun universitas yang established (mapan).
Lebih jauh lagi, dalam aspek pemahaman WCU mempunyai pengertian yang
berbeda-beda, baik target maupun kriteria penilaiannya. Belum ada kesepakatan
secara final yang memberikan definisi secara baku apa yang yang dipahami World
Class University. Hal lain yang menggambarkan World Class University adalah,
seperti yang dikemukakan Jamil Salmi bahwa sebuah universitas yang hendak
mencapai predikat sebagai World Class University harus mempertimbangkan
beberapa hal di antaranya adalah concentration of talent, Abundant resource,
favorable governance.40 Berikut adalah gambaran kriteria WCU:
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Gambar 6: Karakteristik WCU oleh Jamil Salmi
Sementara itu, Levin, Jeong dan Ou yang juga mencoba untuk mengungkapkan
apa yang dimaksud sebagai world class university. Hasil riset tentang definisi world
class university yang mereka kumpulkan dari beberapa literatur menyatakan bahwa
memang tidak ada definisi yang pasti tentang world class university.66 Ia juga
menyatakan bahwa kampus berkelas internasional adalah kampus dengan fakultas
yang secara tetap mempublikasikan penelitian mereka pada jurnal-jurnal yang diakui
oleh disiplin keilmuan masing-masing, juga lulusannya dapat bekerja di seluruh
penjuru dunia.67 Selain pengertian tersebut masih banyak pengertian yang beragam
di mana pada intinya menunjukkan perbedaan pandangan dan definisi dari world
class university tersebut. World Class University juga kerap didefinisikan pada
penilaian, perankingan, dan pengakuan yang berskala internasional pada universitas
atau kampus di berbagai negara.68
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa World Clas University adalah
sebuah perguruan tinggi yang mampu melaksanakan peran dan wewenangnya
sebagai lembaga pendidikan yang bereputasi di tingkat dunia (international). Baik
bereputasi dalam pengajaran (teaching), kemampuan sumber daya manusia (SDM),
publikasi ilmiah (research), dan berdaya saing (kompetitif).
Dalam rangka mengetahui sebuah universitas diasumsikan sebagai World
Class University, salah satu indikatornya adalah melalui lembaga pemeringkatan,
meskipun hal tersebut hanya menjadi salah satu parameter saja. Lembaga itu secara
khusus menilai universitas yang tersebar di dunia dengan ketentuan indikator
penilaiannya. Beberapa lembaga pemeringkatan tersebut seperti THE (Times Higher
Education), ARWU (Academic Rangking of World University), QS (Quacquarelly
Symond, Webometric dan lain sebagainya.
Dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional
sebagai referensi dalam orientasi persaingan global, Times Higher Education (THE)
meluncurkan metodologi barunya dengan 13 (tigabelas) indikator yang dibagi dalam
5 (lima) kategori: (1) perkuliahan, terutama lingkungan belajarnya (bobotnya 30
persen); (2) penelitian, volume, income dan reputasinya (bobotnya 30 persen); (3)
kutipan, imbas penelitian (bobotnya 32,5 persen); (4) pemasukan industri, inovasi
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(bobotnya 2,5 persen); dan (5) staf dan mahasiswa internasional (bobotnya 5
persen).69
Sementara itu, Kemenristekdikti sebagai lembaga Kementerian yang
menaungi Pendidikan Tinggi di Indonesia juga memiliki kriteria tersendiri dalam
membuat klasterisasi pemeringkatan secara nasional. Pemeringkatan Perguruan
Tinggi yang dilakukan oleh Kemenristekdikti berfokus pada indikator atau
penilaian yang berbasis Output-Outcome Base, yaitu dengan melihat Kinerja
Masukan dengan bobot 40 % yang meliputi kinerja Input (15%) dan Proses
(25%), serta Kinerja Luaran dengan bobot 60% yang meliputi Kinerja Output
(25%), dan Outcome (35%). 70 Indikator tersebut sudah melalui beberapa
penambahan sebagai upaya merespon perubahan 4.0. Penambahan tersebut
sebagai upaya agar perguruan tinggi dapat secara aktif merespon
perkembangan zaman, terutama revolusi industri 4.0 dan kebutuhan tenaga
kerja. Gambaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 3: Matriks aspek penilaian pemeringkatan Kemenristekdikti
NO

1

2

3
4

OUTPUT 40%
INPUT
PROSES
15%
25%
% Dosen S3
Akreditasi
institusi BAN-PT
% Lektor Kepala
& Guru Besar

Akreditasi
BAN-PT

Rasio Mahasiswa
& Dosen
Mahasiswa asing

Pembelajaran
daring*)
Kerjasama PT

Dosen asing*)

Prodi

OUTCOME 60%
OUTPUT
OUTCOME
25%
35%
Artikel
ilmiah Kinerja inovasi
terindeks
per
dosen
Kinerja penelitian
% Lulusan
yang
memperoleh
pekerjaan
dalam
waktu 6 bulan*)
Kinerja
Jumlah sitasi per
kemahasiswaan
dosen*)
Prodi terakreditasi Jumlah patent per
internasional
dosen*)
Kinerja pengabdian
kepada
masyarakat*)

Kelengkapan
laporan
PDDIKTI*)
Laporan
6
keuangan*)
Ket: *) Indikator baru pada Klaster PT Indonesia 2019
5

Dari kriteria Kemenristekdikti di atas, peneliti melihat Kementerian
Pendidikan Tinggi ingin mengupayakan peningkatan kualitas reputasi perguruan
tinggi secara global khususnya di Indonesia. Jika hal tersebut dilihat sebagai
capaian Kemenristekdikti dalam membuat indikator pemeringkatan nasional
khususnya Perguruan Tinggi Umum (PTU) baik Negeri maupun Swasta, namun
masih belum terakomodir khususnya untuk Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(PTKI) baik yang Negeri maupun Swasta. PTKI masih belum memiliki standar
yang cukup jelas sebagai acuan mandiri. Karena selama ini PTKI secara umum
masih menggunakan pemeringkatan secara bebas baik Webometric, QS, THES,
maupun ARWU sebagai modal untuk melihat reputasi perkembangan perguruan
tingginya. Hal itu sebetulnya tidak menjadi persoalan, akan tetapi tentu indikator
69
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yang dijadikan penilaian belum mengakomodir secara komprehenshif program
studi yang ada di Perguruan Tinggi tersebut.
Secara lebih lanjut, dalam kajian teori ini peneliti mencoba mengsintesakan
beberapa indikator atau tolak ukur WCU secara komprehensif. Beberapa
indikator tersebut yaitu; 1) Keunggulan penelitian (Excelence in Research).
Penelitian adalah jantungnya atmosfir akademik universitas kelas dunia.
Sementara itu, inovasi yang dihasilkan menjadi pengakuan dalam penerapan
research yang telah dilakukan sehingga menghasilkan teknologi tepat guna; 2)
Reputasi akademik (Academic Reputation). Reputasi akademik bisa berupa
kualifikasi dosen yang memadai, kualitas pengajaran, serta pengakuan alumni di
dunia kerja; 3) Fasilitas dan dana yang memadai (Adequate Facilities &
Funding). Fasilitas yang memadai dengan didorong sumber dana melimpah
menjadi kunci utama WCU, karena tanpa dana melimpah kegiatan ilmiah yang
berkualitas tidak mungkin terlaksana; 4) SDM berbakat (concentration of
talents). Universitas kelas dunia mampu menarik para mahasiswa, dosen
berbakat, serta para peneliti hebat dari berbagai penjuru dunia; 5) Pengelolaan
yang baik (favorable goverment). Pengelolaan lembaga yang baik adalah
memiliki kompetisi yang tinggi, serta memiliki motivasi berkarya dan mampu
membuat produk sesuai kebutuhan masyarakat, selain juga didukung dengan
aturan
pendukung;
6)
Pengakuan
internasional
(Internationalization
Recognition). Pengakuan ini berupa pengakuan internasional baik lembaga
sertifikasi maupun akreditasi yang menjadi salah satu indikator bahwa lembaga
pendidikan bereputasi kelas dunia; dan 7) Internasional (Internationaization).
Internasional adalah salah satu indikator penting, dimana komponen ini menjadi
bukti kelayakan secara global bisa berupa kelas internasional, serta mobilitas
dosen/mahasiswa internasional.
Dalam perjalan perkembangan PTKI, tidak ada salahnya lembaga
pendidikan Islam ikut serta dalam persaingan WCU sebagai pemicu dalam
meningkatkan kualiatas kelembagaan. Namun, kita mesti memiliki orientasi yang
lebih luas dalam melihat tantangan dan peluang PTKI di Indonesia kedepannya.
Karena WCU hanyalah washilah (perantara) dan itu bukanlah ghoyah (tujuan)
utama pengembangan kelembagaan.
Dalam melihat kedua variabel dalam penelitian ini, bentuk teori model yang
representatif dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 7: Model manajemen perubahan organisasi menuju WCU (Jamil Salmi) 71
Dari teori model yang telah penulis sajikan tersebut, bisa dipahami bahwa
proses perubahan menuju World Class University dapat melalui beberapa strategi
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perubahan yaitu; upgrading (pengembangan/ekpansi); merging (penggabungan,
transformasi, atau inovasi); dan creating (membuat baru/memulai dari awal). Ketiga
strategi tersebut sangat memungkinkan menjadi landasan utama dalam
pengembangan menuju WCU terutama dalam lingkungan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam.
Berdasarkan hasil kajian konsep teori yang telah peneliti paparkan di atas,
dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam adalah
sebuah konsep formulasi manajemen umum dalam memanage sebuah perubahan
yang terjadi dalam mencapai tujuan, termasuk tujuan menjadi World Class
University. Adapun indikator manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam dalam
penelitian ini adalah; 1) Eksplorasi perubahan; 2) Perencanaan perubahan; 3)
Pengorganisasian perubahan; 4) Tindakan perubahan; 5) Integrasi perubahan; dan
6) Evaluasi perubahan. Sementara indikator World Class University yaitu 1)
Upgrading (pengembangan); 2) Merging (penggabungan); dan 3) Creating
(pembuatan baru).
Tabel 4: Kategori dan Indikator Teori
No

Kategori

1

Manajemen Perubahan
Pendidikan Tinggi Islam

2

World Class University

Indikator
1. Eksplorasi perubahan
2. Perencanaan perubahan
3. Pengorganisasian perubahan
4. Tindakan perubahan
5. Integrasi perubahan
6. Evaluasi perubahan
1. Upgrading (pengembangan)
2. Merging (penggabungan)
3. Creating (pembuatan baru)

METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah sebuh kajian penelitian yang menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif. Menurut Lexy Meleong, penelitian kualitatif adalah penelitian
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek
penelitian, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu karakter khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah. 72
Berdasarkan jenis kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi.
Penelitian fenomenologi adalah penelitian yang mencoba memahami perspektif dan
pemahaman dari situasi tertentu (atau fenomena). 73 Sebagaimana Bogdan
mengemukakan yaitu “untuk dapat memahami makna peristiwa dan interaksi orang,
digunakan orientasi teoritis atau perspektif teoritis dengan pendekatan
fenomenologis (phenomenological approach).74 Dengan kata lain, sebuah penelitian
ini mencoba mencari sebuah konsep atau fenomena yang terjadi. Untuk itu, dalam
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penelitian ini tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami sebuah fenomena
yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh.
Sesuai dengan karakteristik objek penelitian berupa berbagai peristiwa di masa
lampau khsususnya perubahan UIN Riau dan UIN Bandung pada tahun 2005, maka
metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menyusun karya ilmiah ini
adalah metode historis. Sementara itu, karena kajian objek yang dijadikan objek
utama melibatkan kasus tranformasi pergururan tinggi, maka jenis peneilitin kualitatif
ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study).
Sementara itu, bentuk penganalisisan data yang peneliti gunakan adalah
dengan menggunakan analisis data eklektik yaitu pemilihan yang terbaik dari
berbagai sumber (orang, gaya, dan metode).75 Penganalisisan tersebut dilakukan
dengan mendeskripsikan berbagai fenomena-fenomena yang ditemukan di
lapangan, kemudian menarik sebuah kesimpulan secara kompreheshif (going from
specific to the general).
B. Situasi Sosial & Subjek Penelitian
1. Situasi Sosial
Penelitian ini mengambil 2 lokasi pada 2 perguruan tinggi Islam negeri, yaitu
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim Riau dan Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bandung. Pemilihan dan penentuan lokasi tersebut
dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan yaitu kesejenjangan, kemenarikan, dan
kesesuaian dengan topik dalam penelitian ini.
Argumentasi yang mendasari peneliti memilih lokasi penelitian di UIN Sultan
Syarif Qasim Riau Pekanbaru dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah sebagai
berikut: a) Kedua perguruan tinggi ini memiliki keunikan secara kontradiktif dalam
kesiapan melakukan perubahan. UIN Sultan Syarif Qasim Riau memiliki kekurangan
Sumber Daya Manusia (SDM) saat melakukan perubahan sedangkan UIN Sunan
Gunung Jati Bandung memiliki kekurangan luas wilayah, akan tetapi keduanya
mampu melakukan perubahan; b) Baik UIN Sultan Syarif Qasim Riau dan UIN Sunan
Gunung Jati Bandung memiliki kesamaan yaitu satu periode dalam beralih status dari
IAIN ke-UIN pada tahun 2005; c) UIN Sultan Syarif Qasim Riau mewakili wilayah
penelitian di pulau Sumatera dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung mewakili wilayah
di pulau Jawa; dan d) UIN Sultan Syarif Qasim Riau dan UIN Sunan Gunung Jati
Bandung secara bersamaan telah mengalami transformasi institusi dari jenjang yang
sama yaitu; dari tahapan IAIN menjadi UIN.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah bagian dari informan sebagai sumber utama dalam
menggali data. Dalam penelitian ini, sebagai subjek untuk memperolehan sumber
data adalah sosok yang memiliki otoritas pengetahuan secara langsung dalam
melakukan manajemen perubahan pada pendidikan tinggi Islam baik di UIN Sultan
Syarif Qasim Riau atau di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun yang menjadi
subjek utama dalam penelitian ini adalah mantan rektor, rektor, tim uinisasi masingmasing perguruan tinggi dan atau para tokoh jabatan akademik yang memahami
persoalan perubahan, dan ikut serta secara langsung terjadinya transformasi
perguruan tinggi Islam, para dosen, dan juga mahasiswa.
Subjek penelitian sendiri akan berlaku secara vlexibel saat peneliti akan
melakukan penelitian di lapangan guna memberikan peluang dalam menggali data
yang seluas-luasnya. Lebih lagi, dalam penelitian kualitatif subjek penelitian akan
berubah-ubah sesuai kebutuhan penggalian data yang peneliti lakukan. Hanya saja
75

http://kbbi.web.id

xxxii

sebagaimana yang telah peneliti paparkan tadi memberikan gambaran subjek
penelitian awal yang harus dilalui guna memperoleh data yang akurat bagi subjek
penelitian yang lainnya.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, dimana jenis
data ini berupa non-numerik data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi,
atau dokumentasi. Dominasi jenis data kualitatif menggunakan kata-kata verbal dan
dokumentasi. Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang
sesuai dengan fokus penelitian, yaitu terkait manajemen perubahan pendidikan tinggi
Islam.
Jenis data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau
ucapan (verbal) yang diperoleh dari subjek (informan) berkaitan dengan manajemen
perubahan pendidikan tinggi Islam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari
dokumen-dokumen, arsip, file soft copy dan hard copy, dan berbagai data yang
dapat digunakan sebagai data pendukung data primer.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber data
manusia (human) dan bukan manusia (document). Sumber data manusia berfungsi
sebagai subjek atau informan kunci (key informants). Sedangkan sumber data bukan
manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus dengan penelitian, seperti
gambar, catatan, foto, atau tulisan yang ada hubungannya dengan fokus penelitian,
data yang diperoleh melalui dokumen bersifat hard data (data keras).76
Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria: a) Subjek
cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktivitas yang menjadi fokus
penelitian; b) Subjek yang masih aktif terlibat di lingkungan ativitas yang menjadi
sasaran penelitian; c) Subjek yang masih mempunyai waktu untuk dimintai informasi
oleh peneliti; d) Subjek yang tidak mengemas informasi, tetapi relatif memberikan
informasi yang sebenarnya; dan e) Subjek yang tergolong asing bagi peneliti.
Berdasarkan kriteria tersebut dan sesuai dengan fokus penelitian ini, maka
pemilihan informan sumber data dilakukan dengan cara sebagai berikut; Pertama,
teknik purposive sampling, “purposive sampling” digunakan dalam tahapan
perolehan sumber data utama yang terfokus pada kompetensi sumber data yang
didapat sehingga tidak terlalu meluas. Purposive sampling sendiri dipahami sebagai
penentuan subjek/objek sesuai dengan tujuan menggunakan pertimbangan pribadi
yang sesuai dengan topik penelitian.77
Kedua, secara bersama-sama dan saling melengkapi perolehan sumber data
dalam penelitian ini selain menggunakan teknik “purposive sampling” juga didukung
oleh teknik “snowball sampling”. “Snowball sampling” adalah teknik penentuan
sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.78 Teknik bola salju
digunakan untuk mencari informasi secara terus-menerus dari informasi satu ke
informasi yang lain sehingga data yang diperoleh semakin banyak, lengkap, dan
mendalam. Teknik bola salju ini selain digunakan untuk memilih informan yang
dianggap paling mengetahui masalah yang sedang dikaji, juga dikembangkan sesuai
kebutuhan dan keyakinan peneliti dalam mengumpulkan data. Penggunaan teknik
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bola salju ini baru akan diakhiri jika data yang diperoleh dianggap telah jenu (tetap)
atau data tentang manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam baik UIN Riau dan
UIN Bandung sudah tidak berkembang lagi karena data yang diperoleh sama
dengan data sebelumnya.
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah
penelitian. Baik berupa penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Pengumpulan data
bisa dimaknai sebagai sebuah prosedur untuk memperoleh data yang peneliti
inginkan sesuai dengan permasalahan. Selain itu, menurut Moh. Nazir pengertian
pengumpulan data bisa dimaknai sebagai prosedur sistematis dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan
data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. 79
Untuk memperoleh data secara holistik dan komprehensif, serta
memperhatikan kesesuaian data dengan fokus dan tujuan, maka dalam
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yang ditawarkan
oleh Bagdan dan Biklen, yaitu: 1) Wawancara mendalam (indept interview); 2)
Observasi (observation); 3) Studi dokumen (study document).80
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan
Huberman. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus, ada
tiga tahapan utama yang disajikan dalam menganalisis data yaitu reduksi data,
penyajian data, dan kesimpulan (verifikasi).81 Adapun skema deskripsinya yaitu
sebagai berikut:
Pengumpulan
data

Display
data

Reduksi
data

Verifikasi
data / Conclusion

Gambar 8: Proses analisis data Model Miles dan Huberman 82
Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa analisis data kualitatif model Miles
dan Huberman bersifat interaktif di mana antara satu tahapan dengan tahapan yang
lain saling terkait (berinteraksi).83
F. Uji Keterpercayaan Data (trusthworthiness)
Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan data (trusthworthiness)
adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari penelitian ini. Menurut
Meleong pelaksanaan pengecekan keabsahan data didasarkan pada empat kriteria
yaitu kredibilitas/validitas internal (credibility), transferabilitas/validitas eksternal
(transferability), dependabilitas/reliabilitas (depandability), dan konfirmabilitas/
objektivitas (confirmibility).84 Dan secara terpisah peneliti memasukkan triangulasi
sebagai keabsahan data kualitatif yang harus diutamakan.
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Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain. Di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data itu. 85 Selanjutnya, triangulasi bisa bermakna sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.86 Untuk itu,
menurut Sugiyono ada tiga triangulasi yaitu; triangulasi teknik, sumber, dan waktu. 87
Selain itu, perpanjangan waktu penelitian, kajian teori dan diskusi dengan teman
sejawat atau sesama penelitian menjadi bagian dalam pengujian keabsahan data
dalam penelitian kualitatif.
Tahapan teknik triangulasi sendiri peneliti mulai dengan cara memadukan,
mengonfrontasikan,
mengonfirmasikan,
mengkombinasikan
hingga
mengklarifikasikan dengan berbagai pendekatan triangulasi yang ada. Sudut
pandang yang berbeda ini peneliti gunakan untuk memotret fenomena tunggal yang
memungkinkan akan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Dan tahapan
berikutnya dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh melalui
sudut pandang yang berbeda tadi, hingga akhirnya kesimpulan data akhir akan
mampu menjawab secara komprehenshif permasalahan yang sedang dikaji.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik triangulasi yaitu;
triangulasi sumber dengan cara membandingkan informan satu dengan informan
yang lain, selanjutnya triangulasi metode/teknik yaitu menggunakan perbandingan
beberapa metode guna mengonfirmasi sumber yang sama, dan triangulasi teori
dengan cara membandingkan dengan berbagai teori yang ada. Selain ketiga
triangualsi tersebut, juga didukung dengan perpanjangan waktu penelitian dan juga
diskusi sesama peneliti atau teman sejawat. Dalam hal ini promotor sebagai bagian
dari diskusi antar peneliti guna memperoleh keabsahan data penelitian ini. Melalui
semua triangulasi yang peneliti gunakan, akan memberikan keabsahan data yang
akurat.
TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN
1. Faktor Pendorong Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Belum
Mampu Menghantarkan Perguruan Tinggi Menjadi World Class University
a. Faktor Pendorong Terjadinya Perubahan Secara Global
Di antara beberapa faktor pendorong terjadinya perubaahan secara global
yaitu; pertama, 1) Globalisasi dan Revolusi Industri; 2) Perubahan Pasar (Market
Change); 3) Kompetisi Global (Global Competition); 4) Kebijakan (Policy); dan 5)
Pesan Normatif Agama.
Untuk memahami normasi beragama sebagai bagian faktor pendorong
perubahan, perlu peneliti dudukkan terlebih dahulu perubahan dalam penilaian Islam.
Dalam Islam konsep perubahan atau transformasi sosial (al-taghyîr al-ijtimâ’î atau altaghyîr, social change) diidentifikasi telah diisyaratkan secara eksplisit dan
diformulasikan dengan gamblang dalam Al-Qur‟an berdasarkan firman Allah S.W.T.
dalam Q.S. Al-Ra'd (13): 11 berikut88:
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                     …..
      
Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (QS alRa'd: 11)
Perubahan dapat dipahami berasal dari kata dasar “rubah” yang artinya hal
keadaan berubah; peralihan; pertukaran sosial perubahan dan berbagai lembaga
kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat termasuk di
dalamnya nilai-nilai, sikap, pola, perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. 89
Untuk menunjukkan makna perubahan, Al-Quran menggunakan term ghayyarayughayyiru taghyyiran yang bermakna merubah mengganti, dan menukar.90 Ibnu
Faris mengartikan kata ini dengan dua makna yakni pertama, shalāhun (perbaikan),
Islhāh (reformasi), manfaat (kegunaan); kedua, adalah perbedaan antara dua hal
(ikhtilāf ala syayaini).91
Berdasarkan argumentasi analisis tersebut, dapat dipahami keniscayaan
terjadinya perubahan sosial atau transformasi sosial (al-taghyîr) dalam kehidupan
(sunnah Allah alkauniyyah), antara lain melalui tiga proses atau pola transformasinya
yang meliputi proses pengujian dan seleksi (al-ibtilâ‘), pemilahan dan pemilihan (altamhîsh), serta proses peneguhan dan penganugerahan kejayaan (al-tamkîn).92
Ketiganya memiliki peran berproses sebagai bagian dari tahapan perubahan agar
tercapainya tujuan perubahan yang diiinginkan yaitu; menghasilkan perubahan yang
berkualitas.
Munculnya motivasi individu atau kelompok terhadap pentingnya perubahan
karena Islam sebagai agama terakhir memiliki relevansi sepanjang zaman dan setiap
tempat yang mengalami perubahan. Agaknya, dapat dipahami jika ajaran Islam
mampu ditempatkan dalam berbagai kondisi sesuai dengan perkembangan sosial
dan masa. Selain itu, motivasi perubahan sudah menjadi doktrin keberagamaan kita
(Islam) agar jangan berhenti dalam satu pencapaian karena masih banyak capaian
lain yang meski kita gapai.
Penafsiran terhadap ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip yang terdapat
dalam al-Quran dimaksudkan agar umat Islam bisa menata kehidupannya di tengahtengah perubahan yang sedang dan akan terjadi. Sebab, jika ajaran Islam tidak bisa
ditafsirkan dan dikembangkan, sementara di sisi lain perubahan dan perkembangan
dalam masyarakat terus terjadi, maka akan terjadi kesenjangan antara ajaran Islam
dan kondisi modernitas dan globalisasi. Dengan kata lain, motivasi perubahan dalam
semua aspek kehidupan dapat muncul akibat pemahaman dan penghayatan nilai89
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nilai Al-Qur'an dan Sunnah yang baik serta kemampuan memanfaatkan dan
menyesuaikan diri dengan hukum-hukum sejarah. Konsekuensi logis normatif agama
itulah, peneliti tertarik mengikutsertakan fungsi nilai normasi beragama menjadi
bagian yang terbuka dapat mempengaruhi terjadinya perubahan baik dalam sektor
individu maupun kelompok.
Dari pemaparan di atas, maka faktor yang mempengaruhi perubahan (change
forced) secara umum dalam penelitian ini dapat peneliti rangkum sebagaimana
gambar berikut:
MARCET CHANGE

Driving
Forced of
Change

GLOBAL COMPETITION
GLOBALIZATION & R. 4.0
POLICY
RELIGION NORMATIF

Gambar 9: Faktor Pendorong Perubahan Secara Global
b. Faktor Pendorong UIN Sultan Syarif Kasim Riau Melakukan Perubahan
Secara ringkas faktor-faktor pendorong perubahan UIN Suska Riau baik yang
muncul dari sisi internal maupun eksternal bisa peneliti rangkum sebagai berikut;
Pertama faktor pendorong internal muncul dari beberapa hal yaitu; a) Penurunan
Popularitas Kelembagaan IAIN; b) Kesadaran Berubah; c) Pertumbuhan Organisasi;
d) Membangun Identitas Baru & Pemimpin Baru; dan e) Leadership Decision. Kedua,
faktor eksternal dapat muncul dari beberapa faktor yaitu; a) Mengikuti Trend
Perubahan; b) Keharusan melakukan perubahan; c) Perubahan Pasar (Market
Changes); d) Kompetisi Global; dan e) Wider Mandate.
Dari pemaparan data yang telah peneliti tampilkan di atas, tampak jelas bahwa
orientasi faktor pendorong terjadinya perubahan tidak dipengaruhi adanya keinginan
secara khusus untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang berorintasi pada
WCU. World Class University pada UIN Suska Riau baru muncul beberapa tahun
setelah perubahan lembaga ini berjalan secara dinamis dengan melihat peluang dan
tantangan masa depan. Manajemen perubahan tidak disiapkan dalam rangka
mencapai satu tujuan sementara WCU, justru manajemen perubahan dalam proses
ini dipersiapkan dalam mengantisipasi sumber utama arus perubahan yaitu kompetisi
global. Sehingga ketidaktercapaian manajemen perubahan dalam menjadikan WCU
PTKIN di Indonesia bukan sebuah kegagalan, akan tetapi WCU hanya sebagai
perantara band dalam pengembangan kelembagaan yang lebih baik lagi.
c. Faktor Pendorong UIN Sunan Gunung Djati Bandung Melakukan Perubahan
Secara ringkas faktor-faktor pendorong perubahan UIN SGD Bandung baik
yang muncul dari dorongan internal maupun eksternal bisa peneliti ringkas sebagai
berikut: Pertama faktor internal terdiri dari; a) Penurunan Popularitas IAIN/STAIN ; b)
Citra Negatif Historis "IAIN"; dan c) Dikotomi Ilmu. Sementara yang kedua, yaitu
faktor eksternal terdiri dari; a) Globalisasi dan Modernisasi; b) Islamisasi Sains; dan
c) Wider Mandate.
Dari pemaparan faktor pendorong perubahan UIN SGD Bandung di atas, tidak
ada satu faktor sekalipun yang menunjukkan secara khusus orientasi perubahan
karena World Class University (WCU). Itu artinya sebetulnya manajemen perubahan
yang tampil dalam proses perubahan lembaga UIN SGD Bandung dalam rangka
melakukan pengembangan dan perbaikan kelembagaan berbagai faktor yang lebih
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substansial dan lebih luas serta bukan hanya satu tujuan sementara. Sehingga
ketidakberhasilan dalam mencapai WCU di UIN SGD Bandung bukan menjadi
ketidakberhasilan dalam mencapai WCU. Justru orintasi perubahan lembaga ini
memiliki visi yang lebih luas yaitu; beradaptasi pada sumber perubahan utama
membangun lembaga pendidikan Islam yang lebih kompetitif.
Gambaran singkat matrik faktor pendorong perubahan UIN Sultan Syarif Kasim
Riau dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah sebagai berikut:
Tabel 5: Faktor perubahan UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung
MATRIK FAKTOR PERUBAHAN UIN RIAU DAN UIN BANDUNG
UIN BANDUNG
UIN RIAU

Internal

Eksternal

Internal

Eksternal

Penurunan
popularitas
kelembagaan IAIN
Kesadaran untuk
berubah
(awareness to
change)
Pertumbuhan
organisasi
Membangun
identitas baru &
kehadiran pimpinan
baru
Keputusan
pimpinan

Mengikuti tren
perubahan

Penuruan
popularitas
IAIN/STAIN
Citra negatif histori
"IAIN"

Globalisasi &
modernisasi

Keharusan
(necessity)
melakaukan
perubahan
Perubahn pasar
(market change)
Kompetisi global
(global competition)

Dikotomi ilmu

Islamisasi sains

Wider mandate

Wider mandate
Pesan normatif Al-Qur'an

Dari semua faktor pendorong yang telah peneliti paparkan baik dari UIN Suska
Riau maupun UIN SGD Bandung hakikatnya memiliki peranan penting dalam proses
perubahan kedua lembaga tersebut. Besarannya pengaruh baik dari faktor
pendorong internal maupun eksternal tentu tergantung pada situasi dan kondisi yang
ada. Secara umum, berbagai faktor yang telah peneliti tampilkan memberikan
kontribusi dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan
situasi dan isu pada saat kedua lembaga tersebut akan melakukan konversi.
Namun demikian, ada satu faktor dorongan yang lahir dari etika beragama
seseorang yang dapat mempengaruhi terjadinya proses perubahan. Dalam
penelitian ini, peneliti sebut sebagai pesan normatif agama (religion normation).
Pesan normatif agama dalam proses perubahan kedua lembaga pendidikan Islam
baik UIN Suska Riau maupun UIN SGD Bandung ikut berperan penting dalam
meletakkan landasan teologis perlunya perubahan. Hal tersebut nampak dari konsep
STATUTA kedua lembaga tersebut yang memasukkan sumber ayat-ayat Al-Qur'an
dalam merumuskan baik visi maupun misi dalam orientasi pengembangan
kelembagaan Islam. Selain ayat dalam Al-Qur'an yang telah peneliti cantumkan di
atas tadi, yaitu al-Ra'd ayat 11 bagaimana peran penting perubahan dalam
kehidupan manuasia, landasan teologis formal yang ikut serta menginspirasi
kebutuhan perubahan UIN Suska Riau yaitu dalam QS. Fushilat ayat 53. Ayat
tersebut berbunyi sebagai berikut:
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Artinya: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami
di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka
bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya
Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (QS. Fushilat: 53)
Sementara itu, UIN SGD Bandung menjadikan QS. al-Imran ayat 190-191
sebagai landasan teologis kelembagaannya. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

            
            
       
Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu)
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam
keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi
(seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan
sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka (QS. AliImran: 190-191)
Ayat di atas menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan bagaimana proses
perubahan terinspirasi dari nilai-nilai normatif keagamaan Islam dan sekaligus
mendorong perlunya perubahan dalam kelembagaan pendidikan Islam. Dalam
konteks ini, jelas pemahamaan keagamaan yang baik dari seseorang akan
membawa setiap langkah kehidupan berpijak pada sumber utama ajatran Islam.
Jelas, keyakinan bahwa Al-Qur'an memiliki relevansi sepanjang masa yang mesti
diijtihadi menjadi bagian penting bagi tokoh perubahan Lembaga Pendidikan Tinggi
Islam khususnya di UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung menghantarkan
perubahan yang tidak kering dari nilai-nilai agama. Akhirnya, nilai-nilai normatif
agama (religion normation) inilah yang membedakan dengan faktor dorongan
perubahan lain dari Barat (Sekuler) yang tidak banyak dijadikan pijakan utama dalam
menghadapi perubahan.
Dari hasil penjabaran analisis faktor pendorong perubahan UIN Suska Riau dan
UIN SGD Bandung dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadikan manajemen
perubahan pendidikan tinggi Islam belum mampu menghasilkan World Class
University adalah: 1) Secara reputasi dan perangkingan UIN Suska Riau dan UIN
Bandung masih memiliki reputasi yang rendah secara global, meskipun dalam aspek
tertentu (PTKI) keduanya memiliki keunggulan; 2) Baik UIN Riau dan UIN Bandung
belum memiliki pengembangan WCU secara jelas dan terukur; 3) Orientasi dorongan
menjadi WCU masih dalam tatanan self declaration dan belum didukung oleh
kelayakan pencapaian WCU; 4) WCU adalah media (washilah) pengembangan
kelembagaan pendidikan Islam, dan bukan tujuan utama (ghoyyah); dan 5) Tidak
ada satu dorongan sekalipun yang mengkhususkan terjadinya proses perubahan
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karena kebutuhan World Class University. Dorongan perubahan lebih diakibatkan
faktor dorongan sumber utama perubahan yang mengharuskan lembaga pendidikan
Tinggi Islam harus mampu melakukan perubahan dalam upaya bertahan (survive)
dalam dinamika perubahan yang terus terjadi.
2. Manajemen Perubahan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung
Djati Bandung
Secara umum perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
(PTKIN) di Indonesia mengikuti 3 pola baku yang telah diatur dalam regulasi yaitu;
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan
Universitas Islam Negeri (UIN).
Sementara itu, secara ringkas konsep manajemen perubahan kedua perguruan
ini bisa penulis paparkan sebagai berikut; pertama, perjalananan sejarah perubahan
UIN Suska Riau melakukan perubahan adalah sebagai berikut:

Gambar 10: Rangkaian Proses Perubahan UIN Suska Riau
Sementara itu, perjalananan sejarah proses perubahan UIN Sunan Gunung
Djati Bandung melakukan perubahan adalah sebagai berikut:

Gambar 11: Rangkaian Proses Perubahan UIN SGD Bandung
Dalam aspek perubahan, baik UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung memiliki
kesamaan pola model perubahan Kurt Lewin yang biasa disebut sebagai Lewin's
three-stage model yaitu (unfreezing, movement, freezing):

Gambar 12: Model Perubahan Kurt Lewin
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Dari ketiga tangga proses perubahan yang ditawarkan oleh Lewin yaitu;
pencairan (unfreezing), perubahan (changing), dan pembekuan kembali (freezing)
adalah konsep yang secara umum sering digunakan oleh berbagai proses
perubahan baik perusahaan maupun lembaga pendidikan. Tiga tahapan perubahan
ini sangat dikenal oleh banyak kalangan meski terkesan statis. Dalam penelitian ini,
peneliti peneliti memodifikasi model Lewin menjadi 5 tahapaan yang dimulai dari
doktiring norma agama yang menjadi landasan utama dalam melakukan perubahan.
Pijakan peneliti menambahkan satu komponen normasi agama karena asumsi utama
dalam melihat perubahan adalah kesesuaian ajaran agama Islam dalam merespon
perubahan sudah tertuang dalam landasan beragama sebagaimana Islam dipahami
sebagai ajaran yang universal. Gambaran model modifikasi tersebut sebagia berikut:

Gambar 13: Pengembangan Teori Lewin
Tahapan tersebut bisa peneliti gambarkan dengan beberapa tahapan yaitu;
tahap pertama doktrin norma agama (doktrining), pencairan unfreezing, perubahan
(changing), pembekuan kembali (freezing), dan inovasi (inovating).
Kedua, deskripi proses perubahan UIN Suska Riau dan UIN Sunan Gunung
Djati Bandung dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 6: Matrik Historis Perubahan UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung
No
1
2

3
4
5
6
7
8
9

ASPEK
Rintisan
Motivasi pendirian

IAIN RIAU
Swasta menjadi PTAIN
Tokoh masyarakat, alim
ulama, & cendikiawan
muslim Bandug
Tahun Berdiri IAIN
19 September 1970
Bentuk
Institut
Pimpinan
Rektor
Perkembangan IAIN
Non-Rayonisasi
Persiapan menjadi UIN IAIN with wider mandate
Tahun resmi menjadi 09 Februari 2005
UIN
Jumlah Fakultas UIN
9 Fakultas

IAIN BANDUNG
PTAIN
Tokoh masyarakat, alim
ulama, & cendikiawan
muslim Bandug
08 April 1968
Institut
Rektor
Rayonisasi
IAIN with wider mandate
10 Oktober 2005
10 Fakultas

Ketiga, proses perubahan UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung mengalami
beberapa periode. Masing-masing periode memiliki cakupan elemen kegiatan
sebagaiamana telah peneliti paparkan di atas tadi. Sajian kedua periode lembaga
UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung sebagai berikut:
Tabel 7: Matriks Proses Perubahan UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung
PROSES PERUBAHAN
UIN Riau
Periode Rintisan
Periode IAIN
Periode Transisi

UIN Bandung
Periode Rintisan
Periode IAIN
Periode UIN-Sekarang
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Periode UIN-Sekarang
Kedua lembaga UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung memiliki periode yang
berbeda. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu perubahan
menjadi "universitas". Aspek keberbedaan lebih dipengaruhi letak geografis yang
berbeda, kultur, dan budaya yang berbeda, hingga tantangan dan hambatan serta
motivasi dorongan perubahan yang berbeda pula. Dalam kasus kedua perubahan
lembaga ini, masa transisi terjadi dalam proses perubahan UIN Suska Riau,
sementara UIN SGD Bandung tidak mengalami hal tersebut.

Keempat, sementara itu, matriks pendekatan manajemen perubahan yang
terjadi pada UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 8: Matriks Pendekatan Manajemen Perubahan UIN Suska Riau dan UIN SGD
Bandung
PENDEKATAN MANAJEMEN PERUBAHAN
UIN Suska
UIN Bandung
Planned change
Planned change
Pendektaan manajemen perubahan yang digunakan dalam proses perubahan kedua
lembaga UIN Suska Riau maupun UIN SGD Bandung menggunakan pendekatan
perubahan terencana. Dalam mencapai visi dan tujuan tertentu, perencanaan yang
matang menjadi pondasi utama dalam mempersiapkan setiap perubahan. Hal itu akan
berakibat, perencanan yang baik akan menghasilkan hasil yang terbaik pula,
sebaliknya perencanaan yang kurang baik akan bisa mengakibatkan kegagalan dalam
mencapai tujuan perubahan.

Kelima, dalam segi tipologi manajemen perubahan yang terjadi pada UIN
Suska Riau dan UIN SGD Bandung dapat peneliti gambarakan sebgai berikut:
Tabel 9: Matrik Tipologi Manajemen Perubahan UIN Suska Riau dan UIN SGD
Bandung
TIPOLOGI MANAJEMEN PERUBAHAN
UIN Suska
UIN Bandung
Innovative change
Adaptive change
Tipologi manajemen perubahan yang terjadi pada UIN Suska Riau dan UIN SGD
Bandung agak berbeda dari keduanya. Kasus perubahan UIN Suska Riau lebih
cenderung menggunakan perubahan inovatif, sementara UIN SGD Bandung lebih
cenderung menggunakan tipologi adaptif. Hal tersebut terjadi karena keduanya
memiliki sisi resistensi dan tantang perubahan yang berbeda. Sehingga
mengakibatkan berbedanya tipologi manajemen perubahan yang ada.

Keenam, sedangkan matrik model manajemen perubahan UIN Suska Riau dan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 10: Matriks model manajemen perubahan UIN Suska Riau dan UIN SGD
Bandung
MODEL MANAJEMEN PERUBAHAN
UIN Suska
UIN Bandung
Change management Burner
Change management Burner
Dalam hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kedua perguruan tinggi (UIN Suska
Riau & UIN SGD Bandung menggunakan tawaran model change management dari
Burner yang terdiri dari proses 1) Choice process; 2) Trajectory process; dan 3)
Change process.

Sementara itu, untuk melihat aspek perubahan kedua perguruan tinggi baik UIN
Suska Riau dan UIN SGD Bandung secara komprehenshif, peneliti merasa perlu
memaparkan matriks aspek perubahan dari "institusi" menjadi "universitas" perihal
domain Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian
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Masyarakat). Pergeseran perubahan secara lebih jelas dapat peneliti simpulkan
sebagai berikut:
Tabel 11: Matrik Perubahan Aspek Tridharma Perguruan Tinggi
TRIDHARMA
Pendidikan

Penelitian

SEKOLAH
TINGGI/INSTITUSI
1. Satu/Beberapa bidang
keilmuan
2. Satu/beberapa bidang studi
3. Parsial Science
4. Konsep PBM
tradisional/konvensional
5. Mono mandate
6. Kuantitas fisik gedung,
bangunan dan SDM
terbatas
1. Beberapa bidang penelitian
2. Personal research
3. Mono disiplin research

Pengabdian Masyarakat 1. Beberapa bidang
pengabdian masyarakat
2. Pelayanan pengabdian
masyarakat cenderung
konvensional dan
tradisional

UNIVERSITAS
1.
2.
3.
4.
5.

Berbagai bidang keilmuan
Berbagai bidang studi
Integral Science
Multi Mandate
Konsep PBM
tradisional/konvensional
6. Kuantitas fisik gedung,
bangunan dan SDM
meningkat
1. Berbagai bidang penelitian
2. Kolaborasi research
3. Inter/multi disipline
research
1. Berbagai bidang
pengabdian masyarakat
2. Pengembangan dan
penyebarluasan ilmu
pengetahuan dan teknologi
tepat guna

3. Konsep Standar World Class University di Indonesia dan dunia Internasional
Label world class university atau universitas kelas dunia yang muncul dari hasil
pemeringkatan lembaga survei dunia semacam Times Higher Education-QS World
University Rangking hendaknya tidak dijadikan tujuan utama bagi perguruan tinggi di
Indonesia.93 WCU menjadi salah satu indikator kecil yang dapat memicu kompetisi
perguruan tinggi dalam meningkatkan kearah global. Keterbukaan kompetisi di
tingkat dunia harus diakui sebagai bentuk dorongan perguruan tinggi agar dapat
masuk ke tingkat dunia. Oleh sebab itu, penilaian mutu pendidikan tinggi di Indonesia
perlu ditata kembali dengan standar yang dapat diakui dunia internasional.
Dalam konteks tersebut, penataan kembali standar penilaian mutu perguruan
tinggi di Indonesia dapat diarahkan dari cita-cita sebagai World Class University
menjadi standar penilaian tidak ada salahnya. Artinya, perlu ada kesepakatan
mengenai mutu pendidikan di Indonesia. Konsep World Class University (WCU)
sesungguhnya tidak dikenal dalam kosa kata Eropa dan Amerika karena mereka
hanya mengembangkan pendidikan tinggi yang bermutu dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. riset-riset dapat mengembangkan IPTEK yang dimaksud
dan sekaligus menjadi pengembangan budaya serta etika manusia. Singkatnya,
mereka hanya membangun universitas yang established (mapan). Kosakata world
class university tersebut justru muncul dalam dunia perguruan tinggi Asia. 94 Hal
tersebut ada karena dorongan lembaga pendidikan tinggi yang berada di Asia ingin
sejajar dengan perguruan tinggi Eropa dan Amerika lainnya.
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https://sains.kompas.com/read/2009/10/27/10451526/itb.world.class.university.bukan.tujuan.utama,
diakses pada Tanggal 12 Januari 2019.
94
Afrianto dkk, Isu-Isi Kritis Dalam Pendidikan Tinggui: Sebuah Tinjauh Aktual terhadap Praktik
Pendidikan Tinggi Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 69.
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Dalam rangka mengetahui sebuah universitas diasumsikan sebagai world class
university, salah satu indikatornya adalah melalui lembaga pemeringkatan, meskipun
hal tersebut hanya menjadi salah satu parameter saja. Lembaga itu secara khusus
menilai universitas yang tersebar di dunia dengan ketentuan indikator penilaiannya.
Beberapa lembaga pemeringkatan tersebut di antaranya THE (Times Higher
Education), ARWU (Academic Rangking of World University), QS (Quacquarelly
Symond, Webometric dan lain sebagainya.
Sementara itu, di Indonesia Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan
Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia sendiri baru saja mengumumkan
klasterisasi perguruan tinggi Indonesia tahun 2019. Klasterisasi ini dilakukan
untuk memetakan perguruan tinggi Indonesia yang berada di bawah naungan
Kemenristekdikti guna meningkatkan kualitas perguruan tinggi sekaligus menjadi
dasar bagi Kemenristekdikti untuk memberikan kebijakan sesuai kapasitas
setiap klaster perguruan tinggi tersebut. 95 Dan jika dilihat dari tujuan utama
Kemenristekdikti melakukan ini adalah ingin mendorong perguruan tinggi
Indonesia semakin maju dan masuk ke kelas dunia. Dorongan itu menja di
sangat penting karena bisa dilakukan sebagai pemetaan.
Pemeringkatan memang bukan segalanya dalam melihat kualitas lembaga
pendidikan. Namun, pemeringktan tersebut bisa menjadi salah satu instrumen
penting dalam melihat reputasi perguruan tinggi. Di Indonesia sendiri telah
mengenal beberapa lembaga pemeringkatan baik dalam maupun luar negeri
yaitu:
RANGKING REPUTATION

DALAM NEGERI

Kemenristekdikti
BAN-PT
SINTA

LUAR NEGERI

Webometric
THES
ARWU
QS
Scimago
Dan lain-lain

Gambar 14: Lembaga Perangkingan & Akreditasi
Dalam penelitian ini, baik UIN Suska Riau maupun UIN Sunan Gunung
Djati Bandung peneliti mencoba memaparkan hasil model WCU kedua
perguruan tinggi tersebut. Masing-masing analisis tersebut peneliti paparkan
sebagai berikut:
a. Konsep World Class University (WCU) di UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Deskripsi identitas World Class University (WCU) di UIN Sultan Syarif Kasim
Riau dapat dilihat dalam beberapa asek berikut:
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https://ristekdikti.go.id/kabar/menristekdikti-umumkan-klasterisasi-perguruan-tinggi-indonesia-2019fokuskan-hasil-dari-perguruan-tinggi/, diakses pada Tanggal 13 januari 2020.
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Gambar 15: Identitas WCU UIN Suska Riau
Kelayakan UIN Suska Riau menjadi sebuah universitas tingkat dunia
membutuhkan proses panjang. Perlu capaian-capaian yang lebih dari capaian saat
ini. Anggapan UIN Suska Riau layak menjadi WCU tidaklah hal yang mustahil,
karena proses WCU membutuhkan proses panjang. Meskipun kelayakan itu juga
patut dipertanyakan dalam berbagai aspek. Jika UIN disejajarkan dengan sesama
PTKIN secara nasional bisa jadi UIN Riau masuk diperhitungkan sebagai lembaga
PTKI yang unggul. Namun, jika dipadankan dengan Perguruan Tinggi secara
nasional masih perlu bekerja keras dalam mengejar ketertinggalan itu.96 Apalagi jika
dipadankan dengan berbagai universitas tingkat dunia. UIN sebagai WCU masih
membutuhkan pengembangan yang lebih jauh lagi. 97
Dari penjelasan model konsep WCU yang tampil di UIN Riau sebenarnya
hanyalah wadah dalam meningkatkan persaingan global. WCU dalam tatanan UIN
Suska Riau bukan akhir dari pencapaian. Akan tetapi, justru melalui konsep tersebut
akan menjembatani terpacunya UIN Suska Riau menuju persaingan global yang
mendunia. Kesadaran tersebut sebetulnya sudah diprediksikan oleh para tokoh
inisiator perubahan IAIN Susqa Pekannbaru menjadi UIN Suska Riau saat itu,
dimana PTKI harus mampu melihat gejala perubahan dan tantangan masa depan
jika menginginkan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam ingin tetap hidup dan diminati
oleh banyak masyarakat. Jika hal tersebut tidak diakomodir secara baik, jelas
lembaga pendidkan akan tenggelam oleh perubahan itu sendiri.
b. Konsep World Class University (WCU) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Beberapa identitas WCU yang dapat peneliti temukan di UIN Bandung sebagai
berikut:

Gambar 16: Identitas WCU UIN SGD Bandung
Research university menjadi ikon pengembangan UIN SGD Bandung dalam
meningkatkan kualiatas kelembagaan. Reputasi penelitian menjadi bagian penting
dalam mendongkrak institusi. Sehingga dalam perkembangannya UIN SGD memiliki
peringkat teratas dalam hal hasil research antar sesama PTKI bahkan PTU dalam
versi Scimago Rangking Institution.
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Wawancara, AR Mahasiswa UIN Suska Riau Fakultas Tarbiyah-Pendidikan Bahasa Inggris,
Pekanbaru 08 Juni 2018.
97
Wawancara, LOP Mahasiswa UIN Suska Riau Fakultas Tarbiyah-Kimia, Pekanbaru 24 Juli 2018.
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Dari hasil penelitian ini, pada satu sisi UIN Suska Riau memiliki pengalaman
yang cukup baik dalam lingkungan PTKI secara nasional. Hal itu dibuktikan dengan
tercapainya posisisi teratas PTKIN secara nasional sebagai peringkat pertama dari
pemeringkatan Webometrics. Sementara itu, dalam segi reputasi akademik karya
ilmiah jurnal, pengelolaan jurnal dan lainnya, UIN Sunan Gunung Djati menjadi
universitas Islam yang lebih unggul dibandingkan dengan UIN Suska Riau. Hal
tersebut dibuktikan dengan perolehan Sinta Award pada tahun 2018. Selain itu, pada
tahun 2019 UIN SGD Bandung kembali memberikan reputasi terbaiknya dalam
pencapaian bidang penelitian. Ini dibuktikan dengan perolehan dua penghargaan
sekaligus yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam melaui forum
Annual Conference on Reserach
Proposal (ACRP) yang merupakan forum
akademik yang menjadi barometer kualitas dari proposal yang diajukan oleh dosendosen PTKI di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada
masyarakat. Dan yang terbaru, UIN SGD Bandung menduduki peringkat teratas versi
Scimago Rangking Institution secara nasional.
Dari kedua lembaga UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung dapat dilihat
sebagai peluang dalam berkolaborasi dalam meningkatkan reputasi dari cara dan
capaian masing-masing lembaga tersebut. Meskipun hasil analisis reputasi ini
sebetulnya masih perlu digali secara mendalam, agaknya benar apa yang
disampaikan oleh salah satu pejabat Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen)
UIN SGD Bandung yang menyatakan bahwa UIN Suska Riau sudah memiliki sistem
yang bagus dibandingkan dengan UIN SGD Bandung. Sementara itu, UIN SGD
Bandung memiliki kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang relatif lebih bagus
dibandingkan dengan UIN Suska Riau. 98 Nah keduanya sebenarnya memiliki
korelasi yang saling berpautan, dimana kepemilikan sistem yang bagus bisa saja
tidak akan menduduki posisi PTKIN teratas jika saja SDMnya tidak dapat
mengoptimalkan sitem tersebut. Sementara, ketidaktersediaan sistem yang bagus
bisa saja menduduki posisi teratas dengan mengoptimalkan kemampuan SDM yang
mumpuni dalam mencapai reputasi akademik secara nasional.
Sementara itu, berdasarkan analisis hasil akhir, maka capaian WCU dalam
tatanan akademik perguruan tinggi UIN Riau dan UIN Bandung masih dalam tatanan
parsial yaitu; proses ketercapaian bidang penelitian. Sementara, dua Tridharma
perguruan tinggi yang lain (pendidikan dan pengabdian) belum menampakkan hasil
secara maksimal. Deskripsi capaian tersebut dapat peneliti gambarkan sebagai
berikut:

Gambar 17: Capaian domain Tridharma Perguruan Tinggi menuju WCU
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Wawancara, WD Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Bandung 23 Agustus 2018.
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Secara naratif, indikator capaian kedua lembaga ini dapat peneliti sajikan sebagai berikut:
Tabel 12: Matriks Indikator World Class University UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung
INDIKATOR
Excelence in Research
(Keungggulan penelitian)

Academic Reputation
(Reputasi akademik)

Adequate facilities & Funding
(Fasilitas & pendanaan yang
memadai)

UNSUR
 Reputasi artikel/jurnal
 Citasi
 Industri interest
 Inovasi hasil research berbasis
teknologi

UIN Suska Riau
UIN SGD Bandung
1. Secara reputasi artikel, jurnal, 1. Secara reputasi artikel, jurnal,
sitasi
UIN
Riau
mampu
sitasi UIN Bandung mampu
meningkatkannya, meski belum
memposisikan diri teratas, lihat
nampak secara signifikan.
hasil perangkingan Scimago
2. Hasil penelitian yang dihasilkan
Rangking Institution.
belum banyak menghasilkan 2. Hasil penelitian yang dihasilkan
ketertarikan
terhadap
dunia
belum banyak menghasilkan
industri.
ketertarikan
terhadap
dunia
3. Belum mampu menciptkan hasil
industri.
research yang menghasilkan 3. Belum mampu menciptkan hasil
research yang menghasilkan
teknologi
teknologi
1. Belum mencapai batas minimal 1. Belum mencapai batas minimal
 Kualifikasi akademik dosen
40% gelar akademik dosen
40% gelar akademik dosen
 Kualitas pengajaran
Doktor (S3). UIN Riau memiliki
Doktor (S3). UIN Bandung
 Reputasi alumni
18 GB.
memiliki 33 GB.
 Standar kurikulum
2. Rasio dosen & mahasiswa masih 2. Rasio dosen & mahasiswa masih
terlalu tinggi
terlalu tinggi
3. Keterserapan alumni UIN secara 3. Keterserapan alumni UIN secara
khusus, dan PTKI secara umum
khusus, dan PTKI secara umum
masih sangat rendah
masih sangat rendah
1. Fasilitas perpustakaan dan labor 1. Fasilitas perpustakaan dan labor
 Fasilitas perpusatakaan & labor
masih terbatas
masih terbatas
 Fasilitas ICT
2.
Akses
internet
yang
masih
2.
Akses internet yang masih
 Sumber dana pemerintah, dana
terbatas
terbatas
riset
kontrak
dengan
3.
Pendanaan
yang
masih
sangat
3.
Pendanaan yang masih sangat
perusahaan, dana sendiri SPP
minim
minim
dll, dana hibah/dana abadi
4. Belum banyak memiliki kontrak 4. Belum banyak memiliki kontrak
pendanaan
riset
dengan
pendanaan
riset
dengan
perusahaan
perusahaan
5. Belum memiliki dana abadi yang 5. Belum memiliki dana abadi yang
melimpah
melimpah
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Concentration of Talents
(Konsentrasi SDM berbakat)

 Mobilitas mahasiswa berbakat
dari berbaagi dunia
 Mobilitas dosen dan peneliti
cerdas dari berbagai dunia
 Otonomi
 Kebebasan akademik
 Kerangka aturan pendukung
 Budaya keunggulan

1. Belum adanya daya tarik UIN
Bandung
menjadi
mobilitas
mahasiswa, dosen, dan peneliti
hebat dari seluruh dunia
1. Otonomi dan kebebasan
akademik masih dalam tatanan
regulasi (kecenderungan
intervensi)
2. Kerangak aturan yang justru
memperlambat
3. Budaya
keunggulan
mulai
berkembang
1. Menuju akreditasi internasional
AUN-QA

1. Belum adanya daya tarik UIN
Riau
menjadi
mobilitas
mahasiswa, dosen, dan peneliti
hebat dari seluruh dunia
Favorable Goverment
1. Otonomi dan kebebasan
(Pengelolaan yang baik)
akademik masih dalam tatanan
regulasi (kecenderungan
intervensi)
2. Kerangak aturan yang justru
memperlambat
3. Budaya keunggulan mulai
berkembang
Internationalization Recognition  Akreditasi internasional
1. Sertifikasi ISO dari beberapa unit
(Pengakuan internasional)
kelembagaan
 Sertifikasi internasional
2. Menuju akreditasi internasional
AUN-QA
Internationalization
1. Kelas internasional pernah ada, 1. Belum
memiliki
kelas
 Kelas/fakultas internasional
(Internasional)
kemudian
tidak
berjalan
lagi
internasional
 Dosen internasional
2. Dosern internasional 0%
2. Dosen internasional 0%
 Mahasiswa internaisonal
3. Mahasiswa
asing
belum 3. Mahasiswa
asing
belum
mencapai 1%
mencapai 1%
Notes: Baik UIN Riau & UIN Bandung belum memenuhi kriteria WCU sebagimana yang telah peneliti paparkan. Itu artinya perjalanan panjang
dalam mencapai WCU perlu diupayakan dalam pengembangan dan perbaikan kualitas lembaga pendidikan Islam dalam semua aspek baik
akademik maupun non-akademik.
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Tabel 13: Reputasi/Perangkingan UIN Riau dan UIN Bandung
REPUTASI/
PERANGKINGAN
Dunia

UIN SUSKA
RIAU

UIN SGD
BANDUNG

-

-

83
3

59
2

4070

4572

Scimago

-

-

THE

-

-

Nasional
PTKI

Webometric

KETERANGAN
Belum masuk 500/1000 PT
terbaik di dunia
Database Sinta
Database SInta
Secara nasional, UIN Riau
menduduki peringkat 44 dan
menduduki peringkat 1 pada
PTKIN. Sementara itu, secara
nasional UIN Bandung
menduduki peringkat 54 dan
menduduki peringkat 5 pada
PTKIN.
Secara
nasional,
UIN
Bandung
menduduki
peringkat ke-1. Sementara UIN
Riau menduduki peringkat ke...
UI peringkat ke-1 di Indonesia
(601-800 dunia)
ITB peringkat ke-2 di
Indonesia (1001+ duni)
IPB peringkat ke-3 di
Indonesia (1001+ dunia)
UGM peringkat ke-1 di
Indonesia (254 dunia)

QS-WUR

-

-

UI peringkat ke-2 di Indonesia
(305 dunia)
ITB peringkat ke-3 di
Indonesia (313 dunia)

Guna melihat lebih jelas posisi hasil reputasi kedua UIN ini, peneliti mencoba
membandingkan hasil reputasi PTU Universitas Gadjah Mada (UGM) yang baru saja
masuk sebagai universitas terbaik di dunia dengan berbagai indikatornya. UGM
menduduki posisi peringkat teratas di Indonesia dan menduduki peringkat 254
sebagai universitas kelas dunia dari hasil QS-Top Universites 2021100. Dalam
penilaian tersebut, QS-Top Universities menggunakan beberapa indikator untuk
melakukan penilaian yaitu; 1) Rasio dosen & mahasiswa; 2) Mahasiswa
internasional; 3) Fakultas internasional; 4) Sitasi & publikasi ilmiah; 5) Pengguna
lulusan; dan 6) Reputasi akademik. Matriks beberapa indikator tersebut sebagai
berikut:
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https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021, diakses pada Tanggal
25 Juli 2020.
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Rasio Dosen dan Mahasiswa
PT

JUMLAH DOSEN

JUMLAH
MAHASISWA
UGM
2720
56024
UIN RIAU
755
27772
UIN BANDUNG
738
30096
Notes: Sumber diolah dari PPDIKTI Kemendikbud

RASIO
1:20
1:36
1:40

Jika dilihat secara rasio, jelas PTKI UIN Riau dan UIN Bandung belum memiliki
rasio dosen dan mahasiswa yang ideal. Semakin kecil rasio antara dosen dan
mahasiswa, maka semakin kondusif proses belajaran pengajarannya. Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) juga telah menerapkan matriks
penilaan yang sama yaitu rasio dosen dan mahasiswa, di mana UGM memiliki rasio
dosen dan mahasiswa yang sangat ideal. Sementara, UIN Riau dan UIN Bandung
masih mengalami kekurangan SDM dosen dan akhirnya menghasilkan rasio yang
belum ideal. Apa yang terjadi di PTKI khususnya UIN Riau dan UIN Bandung
menunjukkan kualitas lembaga pendidikam yang sangat rendah. Meskipun secara
data kuantitas juga perlu diperhatikan, akan tetapi kualitas pendidikan mesti
diimbangan agar tercapai tujuan pendidikan yang bermutu.
100%
80%
60%
56024

27772

30096

40%

Mahasiswa
Dosen

20%
0%

2720
UGM

755
UIN Riau

738
UIN Bandung

Gambar 18: Diagram Rasio Dosen dan Mahasiswa

Mahasiswa Internasional
PT
Mahasiswa
Persentase
UGM
868
2.2%
UIN RIAU
47
0,2%
UIN BANDUNG
56
0,2%
Notes: Data persentase diperoleh dari QS-Top Universities dan diolah
secara manual dari jumlah mahaiswa & mahasiswa internasional

Jika dilihat dari hasil matriks di atas, kedua UIN tersebut belum memiliki
persentase jumlah mahasiswa asing yang cukup banyak. Sementara, UGM telah
memiliki lebih dari 500 mahasiswa asing. Sangat memungkinkan indikator peringkat
teratas UGM salah satu faktornya adalah keberadaan mahasiswa asing di dalamnya.
Hal itu juga sesuai dengan teori Jamil Salmi yang menjadikan indikator WCU
mobilitas mahasiswa asing tertarik untuk belajar di intitusi tersebut.

l

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

868

Mahasiswa Inter.

UGM

50

50

UIN Riau

UIN
Bandung

Gambar 19: Diagram Mahasiswa Internasional
Fakultas Internasional
PT

Fakultas
Persentase
Keterangan
UGM
20
48%
9 Fakultas internaisonal
UIN RIAU
9
0%
UIN BANDUNG
9
0%
Notes: Data persentase diperoleh dari QS-Topuniversities dan diolah
secara manual dari keberadaan fakultas internasional

Hasil matriks persentase di atas menunjukkan bahwa kedua UIN tersebut
belum memiliki Fakultas/Prodi internasional. Sementara itu, UGM yang menduduki
peringkat teratas di Indonesia sudah memiliki 48% dari jumlah seluruh fakultas yang
ada yaitu 9 fakultas. Hal tersebut menunjukkan bahwa reputasi pengembangan
internasionalisasi di UGM sangat baik.
40
30
20

9

% Fak. Inter

10

0

0

UIN Riau

UIN Bandung

Fakultas

0
UGM

Gambar 20: Diagram Fakultas Internasional
Reputasi Publikasi 2019
PT

Rasio Publikasi
Keterangan
Rasio TERCAPAI ideal setiap
1
Scopus/Wos/Dos dosen/tahun memiliki jurnal
en/Tahun
bereputasi
UIN RIAU
Rasio BELUM TERCAPAI ideal
96
8
Scopus/Wos/Dos setiap
dosen/tahun
belum
en/Tahun
memiliki jurnal bereputasi
UIN BANDUNG
Rasio HAMPIR TERCAPAI
296
3 Scopus
/Wos/Dosen/Tah ideal
setiap
dosen/tahun
un
memiliki jurnal bereputasi
Notes: Data persentase dokumen publikasi bereputasi dari database Sinta
UGM

Scopus
2264

Wos
4

li

Matriks di atas menggambarkan bahwa UGM telah mampu secara produktif
setiap dosen/tahun menghasilkan publikasi bereputasi. Hal tersebut digambarkan
dengan rasio publikasi 1:1 setiap dosen. Sementara itu, UIN Bandung memiliki rasio
publikasi yang sedang yaitu 1:3. Namun demikian, UIN Bandung lebih memiliki
reputasi hasil karya ilmiah yang lebih produktif dibandingkan dengan UIN Riau.
Dalam hal ini, UIN Riau belum memiliki rasio reputasi publikasi internasional secara
merata bagi setiap dosen. Artinya hanya orang-orang tertentu yang mampu
menghasilkan reputasi publikasi ilmiah setiap tahunnya. Hal tersebut ditunjukkan
dengan rasio 1:8.
Reputasi Sitasi 2019
PT
Sitasi
Rasio Sitasi
Keterangan
UGM
Tercapai
96964
30 Sitasi/Dosen/Tahun
UIN RIAU
Belum Tercapai
4542
6 Sitasi/Dosen/Tahun
UIN BANDUNG
Tercapai
24967
34 Sitasi/Dosen/Tahun
Notes: Data persentase sitasi diperoleh dari database Sinta

Dari data tersebut, dapat digambarkan bahwa reputasi penelitian dapat dilihat
melalui dampak faktor sitasi sebuah jurnal. Semakin banyak menghasilkan sitasi,
menunjukkan semakin bagus pula reputasi penelitian tersebut. Dalam hal ini UIN
Bandung memiliki reputasi yang baik, bahkan hasil pemeringkatan Scimago
Rangking Institution, UIN Bandung menduduki peringkat pertama secara nasional
termasuk di atas UGM. Sementara UIN Riau, masih dalam reputasi sitasi yang
sangat rendah.
Pengguna Lulusan
PT

Rangking
UGM
301-500
UIN RIAU
UIN BANDUNG
Notes: QS-Top Universities

Keterangan
Lulusan terbaik di Asia
-

Terdapat enam universitas di Indonesia yang berhasil masuk Graduate
Employability Ranking 2020 yang menduduki peringkat 301-500. Keenamnya adalah
Universitas ini adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Bina Nusantara
(Binus), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Surabaya (ITS),
Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI).
Sementara itu, Universitas Tsinghua menduduki posisi pertama di Asia.
Indikator yang menjadikan Universitas Tsinghua menempati posisi pertama di
Asia adalah tingginya skor pada kolaborasi dengan dunia usaha (99,8), praktisi
industri di kampus (99,6), dan penilaian dunia usaha (99,3). Sementara dua indikator
lainnya memiliki skor 85,8 untuk hasil lulusan dan 76,9 untuk tingkat perolehan
pekerjaan.101
Jika dilihat dari data tersebut, UIN Riau/UIN Bandung belum banyak
menghasilkan lulusan yang mampu berkolaborasi dengan dunia usaha/industri.
Apalagi hasil pemeringkatan pengguna lulusan terbaik di dunia PTKI belum ada yang
mewakili. Itu artinya, keterserapan lulusan PTKI masih dalam kagerori rendah.
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https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/22/10-universitas-dengan-lulusan-kerjaterbaik-di-asia, diakses pada 25 Juli 2020.
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Reputasi Akademik (Data Akreditasi)
PT
Prodi
A
UGM
299
232
UIN RIAU
56
19

B
30
18

C
37
19

Persentase
77% A
33% A

Keterangan
Tercapai
Belum
Tercapai
UIN BANDUNG
67
21
30
16
31% A
Belum
Tercapai
Notes: Data akreditasi prodi diperoleh dari database PPDIKTI Kemendikbud

Matriks di atas menunjukkan bahwa World Class University bisa tercapai jika
akreditasi berbagai Prodi telah memiliki akreditasi A minimal sebayak 50%. Dalam
kasus UGM, PT tersebut sudah mencapai 77% dari semua jumlah Prodi. Jika
diintervalkan dengan 3 kategori tinggi, sedang, dan rendah ( tinggi 67-100, sedang
34-66, rendah 1-33), maka UGM masuk kategori tinggi. Sementara UIN Riau dan
Bandung masih dalam kategori rendah. Capaian yang diraih oleh UGM adalah salah
satu bagian dari kinerja lembaga Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) yang selalu memberikan jaminan standar kualitas pendidikan tinggi yang
bermutu. Selain itu, semakin banyaknya Prodi-Prodi yang terakreditasi unggul dari
BAN-PT, maka dapat dijadikan acuan dalam melihat posisi reputasi institusi menuju
World Class University.
100%

37
30

19

16

18

30

19

21

299

56

67

UGM

UIN Riau

UIN Bandung

80%

232
60%

C

40%

B

A

20%

Prodi

0%

Gambar 21: Reputasi Akademik Data Akreditasi
Reputasi Akademik (Kualifikasi Akademik Dosen)
PT

958
238

AA
431
74

LEK
774
125

LK
555
61

GB
270
18

Persentase
10% GB
3%

Keterangan
UGM
TERCAPAI
UIN RIAU
BELUM
TERCAPAI
UIN
33
BELUM
240
65
178 113
5%
BANDUNG
TERCAPAI
Notes: Data akreditasi prodi diperoleh dari database PPDIKTI Kemendikbud

Gambaran matrik di atas status UGM sebagai model WCU dapat dijadikan
landasan peningkatan kualifikasi akademik bahwa dosen harus memilki Guru Besar
dengan jumlah minimal 10%. Sementara itu kedua UIN baik Riau maupun Bandung
belum mencapai target tersebut. Namun, secara lebih jauh, jika rasio tersebut dibagi
dengan jumlah GB untuk masing-masing Prodi, maka masih dibutuhkan peningktan
GB. Namun demikian, saat ini UGM telah menjadi role model PT yang mampu
menunjukkan reputasi yang lebih baik secara nasional.
Jika dilihat dari berbagai data tersebut, UGM layak mewakili perguruan tinggi di
Indonesia dalam pemeringktan universitas kelas dunia. Selain memilik reputasi yang
liii

sangat bagus, perencanaan dan berbagai program telah disiapkan dalam rangka
menuju World Class University. Gambaran tersebut sebagai berikut:
Pengembangan Reputasi Akademik WCU
PT
Program
Kegiatan
1. Faculty
1. International Visiting
member
Scholar Badan Pusat
developmen
Penerbit (IVS BPP)
t
2. International Visiting
Scholar Bermitra Dengan
Senior Experten Service
(IVS SES) Jerman
UGM
3. International Visiting
Scholar Program
Uitzending Managers (IVS
PUM) Belanda
4. Fasilitas Expert
Internasional

Tujuan
1. Mengembangkan
sistem perekrutan
SDM secara khusus;
2. Meningkatkan rasio
dosen/ mahasiswa;
3. Meningkatkan kualitas
SDM secara
menyeluruh, dengan
menambah
proporsi top
scientist yang
berkarya di UGM;
4. Meningkatkan kualitas
penelitian.
2. Research & 1. Join research academy
1. Mengembangkan
academic
2. Twin centre & UNESCO
sistem percepatan
Chairs
peningkatan kualitas
3. Riset kolabrasi Indonesia
riset secara
4. Program penelitian
eksponensial;
kolaborasi Idonesia
2. Meningkatkan rasio
5. Natural research academy
sitasi per dosen;
3. Meningkatkan
percepatan
pemanfaatan hasilhasil penelitian
melalui transfer
teknologi.
3. Brand equity 1. Summercourse lintas
1. Mengembangkan
and
disiplin
sistem percepatan
reputation
2. Gadjah Mada
pengakuan dunia,
International fellowship
pendapatan riset,
program full
dan kerjasama riset;
3. Indonesia Africa
2. Meningkatkan hasilUniversity president forum
hasil karya UGM
berupa kekayaan
intelektual,
purwarupa, dan
inovasi yang
diterapkan pada
industri dan
masyarakat;
3. Meningkatkan
pendapatan melalui
riset dan kerjasama.
UIN RIAU
UIN BANDUNG Notes: Sumber WCU UGM https://wcu.ugm.ac.id/
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Program World Class University yang ada pada UGM menggambarkan
bagaimana kampus tersebut siap menjadi WCU. Selain itu, program tersebut
menjadi pedoman pengembangan dalam merancang berbagai capaian yang terukur.
Berbeda dengan kedua UIN ini, keduanya belum memiliki rancangan secara nyata
dalam mengembangakn WCU. Oleh sebab itu, wajar dalam tatanan reputasi UIN
masih banyak PTKI yang tertinggal dengan universitas negeri umum meskipun telah
mendeklarasikankan jargon World Class University.
Dari paparan data reputasi model World Class University UGM yang telah
peneliti paparkan di atas, kedua lembaga ini (UIN Suska Riau dan UIN SGD
Bandung) masih belum menduduki reputasi yang cukup baik dibandingkan dengan
sesama perguruan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Umum (PTU) seperti Universitas
Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung
(ITB). Meskipun harus diakui, PTKI sebetulnya memiliki potensi yang cukup besar
dalam menciptkan WCU sebagai model pengembangan Perguruan Tinggi Islam
yang terkemuka di dunia. Lebih lagi, jika dikaitkan dengan mayoritas jumlah
pendidikan muslim terbesar di dunia.
Dalam konteks ini, pemeringkatan berskala internasional, regional, atau
nasional tetap ada faedahnya sepanjang bisa mendorong kemajuan dan orientasi
layanan bermutu yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Apalagi usia
perguruan tinggi di tanah air rata-rata baru mencapai setengah abad hingga satu
abad, usia yang cukup muda dibandingkan dengan universitas Harvard, Oxford,
UCLA, dan McGill, dan sejenisnya yang telah berusia ratusan tahun dan selalu
berada di posisi teratas dalam perangkingan perguruan tinggi dunia. Dalam konteks
kesejajaran perguruan tinggi Islam Indonesia, tampaknya benchmarking dengan
perguruan tinggi bereputasi internasional menjadi semacam spirit dan trigger untuk
mensejajarkan diri karena realitasnya perguruan tinggi Islam di belahan dunia lain
belum ada yang dapat dibanggakan secara internasional, dalam banyak hal.
Selain itu, kita menyadari bahwa orientasi pendidikan tinggi di Indonesia
khususnya pendidikan tinggi Islam tidak sama dengan pendidikan tinggi di negaranegara lain. Gagasan integrasi keilmuan antara ilmu umum dan agama yang selama
ini dikembangkan Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia, hemat peneliti sangat
khas dan spesifik dan menjadi distingsi, pembeda dengan perguruan tinggi lain di
dunia. Begitu juga pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi main mandate
dan core business perguruan tinggi Islam membutuhkan kriteria dan indikator mutu
yang spesifik, yang tidak harus sama dengan kampus perguruan tinggi Islam di
negara-negara Islam lainnya. Kesadaran ini di satu sisi akan membangun kedaulatan
pendidikan kita sendiri, di samping kemandirian yang diperlukan dalam kompetisi
dengan pendidikan tinggi lain di dunia102.
Dalam konteks inilah kemandirian dalam mengelola ide dan gagasan tentang
kualitas pendidikan tinggi Islam perlu dirumuskan secara bersama. Menuju World
Class University mungkin hanya menjadi washilah, bukan ghayyah (tujuan), bagi
peningkatan kualitas di berbagai bidang kelembagaan, pembelajaran, SDM, layanan
akademik, penelitian, publikasi, jaringan kerjasama, dan seterusnya. Jika UIN
bersama lembaga yang kapabel di bidang pemeringkatan mutu pendidikan tinggi
Islam, semacam Islamic World Educational, Scientific and Culture Organization
(ICESCO) atau Dewan Riset Nasional dapat merumuskan dan menghasilkan kriteriakriteria baru, hemat peneliti akan menjadi kontribusi yang penting bagi masa depan
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http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=498#.XxZm2-eyTIU, diakses pada
Tanggal 21 Juli 2020.
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pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Karena sampai hari ini, kriteria-kriteria
pemeringkatan kampus terbaik di dunia belum muncul dari lembaga-lembaga yang
notabennya organisasi Islam. Sehingga sangat memungkinkan indikator yang
muncul dari berbagai pemeringkatan yang telah ada mengabaikan keilmuan Islam
yang secara keilmuan cenderung pragmatis.
Meskipun di banyak posisi PTKI belum mampu memposisikan diri sebagai
perguruan tinggi yang unggul di banyak hal, namun paling tidak lembaga pendidikan
tinggi Islam telah mampu bermetamorfosa di banyak lini guna mengakomodir
kebutuhan dan perubahan di masa yang akan datang. Namun juga harus disadari,
kita harus terus berbenah dalam meningkatkan ketertinggalan kita menuju
universitas yang mapan (established university) di tingkat dunia.
4. Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Menuju World Class
University di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
a. Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Menuju World Class
University pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Perubahan yang terjadi di UIN Suska Riau pada tahap ini telah menggunakan
konsep teori manajemen perubahan dalam mengantisipasi resistensi perubahan
yang bisa saja muncul melalui berbagai faktor internal lembaga, maupun faktor
eksternal stakeholder yang terkait. Untuk melihat orientasi visi manajemen
perubahan yang dilakukan oleh lembaga ini maka peneliti tampilkan gambaran
sederhana sebagai berikut:
CHANGE MANAGEMENT
CHOICE PROCESS

IAIN
PEKANBARU

TRAJECTORY
PROCESS

UIN RIAU WCU

CHANGE PROCES

Gambar 22: Bagan Capaian Visi Manajemen Perubahan UIN Suska Riau
Reputasi WCU yang digaungkan oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau
nampaknya menjadi motivasi dalam pencapaian visi dan misinya. Hal tersebut bukan
pula sekedar ungkapan semata yang hanya mampu digaungkan tanpa dilaksanakan.
Pembuktian dalam mencapai tujuan itu, arah orientasi manajemen perubahan yang
terjadi di UIN Suska Riau menghasilkan capaiaan yang sangat makslimal. Capaian
itu dibuktikan dengan indikator salah satu pemeringkatan internasional webometrics
yang mengantarkan UIN Suska Riau pemuncak posisi dari tingkat PTKIN secara
nasional. Dengan begitu, hal tersebut mengindikasikan keseriusan UIN Suska Riau
dalam mencapai pemeringkatan internasional sebagai bentuk pengakuan di dunia.
Hasil maksimal tersebut bisa peneliti gambarkan sebagai berikut:
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Tabel 14: Hasil Pemeringkatan Terbaru Webometrics103
Peringkat
Nama PTKIN
PTKIN
1
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
2
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4
UIN Walisongo Semarang
5
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
6
IAIN Kendari
7
UIN Sunan Ampel Surabaya
8
UIN Ar-Raniry Aceh
9
STAIN Pamekasan
10
UIN Raden Intan Lampung
Notes: Data diambil dari halaman webometrics
Dalam aspek pelaksanaan implementasi peruabahan UIN Suska Riau, lembaga
ini melakukan perubahan bukan semata-mata demi mencapai capaian utama World
Class University. Akan tetapi, World Class University menjadi salah satu indikator
pencapaian dalam membuka diri dalam persaingan global. Kebutuhan pengakuan
dunia saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi semua aspek kehidupan yang sangat
dibutuhkan. Mengingat keterbukaan segala aspek kompetisi menjadi ciri utama pasar
bebas.
b. Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Menuju World Class
University pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Perubahan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia memang menjadi tren
perkembangan organisasi Lembaga Pendidikan Tinggi secara umum. Jika mengutip
teori perkembangan organisasi sebagai organism, jelas pertumbuhan,
perkembangan, dan perubahan mencirikan bahwa organisasi seperti makhluk hidup
yang terus berkembang. Namun demikian, dalam perkembangannya yang selalu
diikuti oleh perubahan, maka perubahan harus di-manage secara baik sesuai
kebutuhan dan tantangannya. Jika tidak, bisa saja pengimplementasian perubahan
dapat menggagalkan visi utama dalam melakukan perubahan itu sendiri.
Dalam bagian ini, peneliti deskripsikan orientasi visi manajemen perubahan
yang dilakukan oleh UIN Sunan Gunung Djati adalah sebagai berikut:
CHANGE MANAGEMENT
CHOICE PROCESS

IAIN

TRAJECTORY
PROCESS

UIN BANDUNG
RESEARCH
UNIVERSITY

CHANGE PROCES
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Gambar 23: Bagan Capaian Visi Manajemen Perubahan UIN SGD Bandung
Secara jelas pelaksanaan orinetasi manajemen perubahan yang dilakukan UIN
SGD Bandung memberikan visi utama yaitu research univeristy. Konsep ini menjadi
pondasi utama dalam pengembangan visi dan misi lembaga tersebut yaitu; agar
mampu memberikan kontirbusi secara luas dalam bidang penelitian. Konsep
research university juga dipertegas dengan hasil maksimal UIN Sunan Gunung Djati
Bandung memperoleh hasil maksimal yaitu peringkat 1 nasional PTKI perolehan
Sinta Awards pada tahun 2018 sebagai institusi dengan produktivitas publikasi
tertinggi dalam kategori Perguruan Tinggi Keagamaan dari Kementerian, Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).104 Hal tersebut
mengindikasikan reputasi penelitian berdasarkan database Sinta RistekDikti memiliki
reputasi tertinggi PTKI secara nasional. Daftar pemenang Penghargaan SINTA Awards
tahun 2018 untuk Perguruan Tinggi dan Lembaga dapat dilihat sebagai berikut: 105

Tabel 15: Daftar pemenang SINTA Awards 2018
No

PERGURUAN TINGGI

KATEGORI
dengan
produktivitas
tertinggi dalam kategori

Institusi
publikasi
PTN-BH
Institusi
dengan
produktivitas
2 Universitas Brawijaya
publikasi tertinggi dalam kategori
PTN-BLU
Institusi
dengan
produktivitas
3 Universitas Syiah Kuala
publikasi tertinggi dalam kategori PTN
Satker
Institusi
dengan
produktivitas
4 Universitas Telkom
publikasi tertinggi dalam kategori PTS
Institusi
dengan
produktivitas
5 UIN Sunan SGD Bandung
publikasi tertinggi dalam kategori PTK
Institusi
dengan
produktivitas
publikasi tertinggi dalam kategori
6 Poltekkes Kemenkes Jakarta II
Perguruan
Tinggi
Kementerian/Kedinasan
Institusi
dengan
produktivitas
Lembaga Ilmu Pengetahuan
publikasi tertinggi dalam kategori
7
Indonesia
Lembaga Penelitian Non-Perguruan
Tinggi
Institusi
dengan
produktivitas
publikasi tertinggi kriteria jumlah
8 Institut Teknologi Bandung
publikasi internasional bereputasi
dalam tahun 2017-2018
Institusi dengan jurnal terbanyak
9 Universitas Negeri Semarang
terindeks di SINTA
Notes: Data diperoleh dari hasil pengumuman penganugrahan SINTA Awards 2018
1

Universitas Indonesia

Selain perolehan itu, pada tahun 2019 UIN SGD Bandung kembali memberikan
reputasi terbaiknya dalam pencapaian bidang penelitian. Ini dibuktikan dengan
perolehan dua penghargaan sekaligus yang diberikan oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Islam melaui forum Annual Conference on Reserach Proposal (ACRP)
104

https://uinsgd.ac.id/berita/uin-sgd-bandung-raih-sinta-awards-2018-kategori-perguruan-tinggikeagamaan/, diakses pada Tanggal 13 Februari 2020.
105
https://uinsgd.ac.id/berita/penghargaan-sinta-awards-tahun-2018/, diakses pada Tanggal 13
Februari 2020.
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yang merupakan forum akademik yang menjadi barometer kualitas dari proposal
yang diajukan oleh dosen-dosen PTKI di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan
pengabdian kepada masyarakat. Sebaran perolehan penghargaan tersebut bisa
dilihat sebagai berikut:
Tabel: 16: Daftar Penghargaan Kontribusi Pengusul Proposal Penelitian 2019106
PERGURUAN TINGGI
KATEGORI
PROPOSAL
UIN SGD BANDUNG
UIN SGD BANDUNG
UIN SAHID JAKARTA
IAIN JEMBER
STAIN BENGKALIS

UIN
PTKIN
PTKI
IAIN
STAIN

383
317
105
149
44

Hasil reputasi terbaik UIN SGD Bandung di atas, mencerminkan bagaimana
pengembangan lembaga ini mengkonsentrasikan dalam mengembangan sebagai
kampus research university. Meskipun tidak membawa arah orientasi Wolrd Class
University secara jelas, secara berlahan pengakuan penelitian yang bagus dan layak
akan merubah cara pandang dunia sebagai kampus yang bereputasi di tingkat global
dengan hasil penelitian-penelitiannya.
Sementara itu, secara makro peneliti memberikan gambaran tawaran
bagaimana konsep pengembangan manajemen perubahan menuju World Class
University sebagaimana yang ditawarkan oleh jamil Salmi. Selain itu dalam
pengukuhan guru besar oleh Prof. Dr. Mohammad Huda AY., M.Pd, ia juga pernah
menawarkan model yang sama konsep pembentukan WCU di Indonesia yaitu: 1)
Pengembangan (Upgrading); 2) Penggabungan (Merging); dan 3) Pembuatan baru
(Creating).
Meskipun tidak semua pencaipan menjadi WCU telah tercapai secara baik,
paling tidak perubahan telah membawa dampak positif kearah yang lebih baik,
dimana penyediaan kelembagaan pendidikan tinggi Islam yang ideal (universitas)
menjadi sebuah keniscayaan. Hal tersebut sesuai dengan semboyan perubahan
sosial yang memiliki tujuan utama yaitu; menjadi kearah yang lebih baik. Matriks hasil
pengimplementasian ketiga strategi di atas dapat peneliti paparkan melalui hasil
pengembangan dari IAIN menjadi UIN sebagai berikut:
Tabel: 17: Matrik Pengembangan IAIN Menjadi UIN
No
1
2
3
4

ASPEK
Fakultas
Mahasiswa
Dosen
Luas Lahan

UIN Riau
IAIN
UIN
3 Fak
3000-4000
150-200
3,65 Ha

9 Fak
27772
755
80,50 Ha

UIN Bandung
IAIN
UIN
4 Fak
3500-5000
150-200
-

10 Fak
30095
738
50 Ha

Deskripsi kelebihan dan kelemahan ketiganya dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel: 18: Kelebihan dan Kelemahan dalam Membangun WCU107
Pendektaan
Kondisi
Pembiayaan
Manajemen

UPGRADING
MERGING
CREATING
(Mengembangkan) (Menggabungkan)
(Membuat baru)
Murah
Netral
Mahal
Sulit mengubah car Lebih
berpotensi Kesempatan
untuk
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https://uinsgd.ac.id/berita/uin-sgd-bandung-terima-2-penghargaan-terbaik-ptkin-dari-kemenag/,
diakses pada Tanggal 13 Februari 2020.
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Mohammad Huda, Menuju Universitas Kelas Dunia (World Class University), disampaikan pada
Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
(FIP) Universitas Negeri Malang, pada Tanggal 20 Agustus 2009, hal. 19.
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Kemampuan
menarik SDM
Berbakat

kerja
dengan berhasil
dengan
kerangka
kerja lembaga
yang
aturan yang sama
mempunyai status
hukum
berbeda
daripada dengan
lembaga-lembaga
yang telah ada
Sulit
Kesemptan untuk
memperbaharui
mengubah
staff & mengubah kepemimpinan dan
"brand"
(merek) menarik staff baru.
untuk
menarik Staff yang ada
minat mahasiswa mungkin menolak.
unggulan
Sulit
bertransformasi
dari dalam

Budaya Lembaga

Manajemn
Perubahan

menciptakan
kerangka
kerja yang sesuai

Kesemptan untuk memilih
staaf
&
mahasiswa
terbaik. Kesulitan untuk
merekrut
mahasiswa
unggulan ke universitas
yang belum dikenal. Perlu
membangun tradisi riset &
pengajaran baru.
sulit Kesempatan
untuk
menciptakan
budaya
baru keunggulan

Mungkin
menciptakan
identitas
berdasarkan
budaya-budaya
lembaga
yang
berbeda
Pendekatan
Pendekatan
"TQM".
"normatif"
untuk
Pengawasan
mendidika semua
dengan
pihak yang terkait
pendekatan
dengan norma &
kendali mutu, juga kultur
lembaga
dengan
upaya yang diinginkan
konsultasi
&
komunikasi dengan
pihak yang terkait

Pendekatan
"adaptif
lingkungan"
untuk
mengkomunikasikan dan
memasarkan
lembaga
baru secara social

Ulasan dari ketiganya yaitu; pertama, mengembangkan institusi yang sudah
ada. Mengembangkan atau meningkatkan institusi yang ada adalah salah satu
strategi dalam mencapai WCU dengan meningkatkan segala standar unggul
sehingga memenuhi kriteria WCU. Mengacu pada standar WCU yang ditawarkan
oleh Salmi, ia memberikan dorongan penting dalam 3 aspek yaitu; dosen &
mahasiswa yang berbakat, sumber daya melimpah, dan manajemen yang bagus. 108
Dari ketiga hal tersebut, manajemen yang bagus dapat segera dicapai atau dibenahi
mengingat perbaikan manajemen bisa secara langsung disesuaikan dengan
orientasi kebutuhan visi tanpa menunggu campur tangan dari pihak lain. Dengan
demikian, untuk mewujudkan WCU diperlukan peningkatan kapabilitas sebuah
institusi dengan cara melakukan restrukturisasi manajemen sehingga lebih efektif,
efisien, fleksibel, dan inovatif.
Selain persolan peningkatan manajemen secara baik, peningkatan kapabilitas
Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni menjadi sumber utama terlaksananya
kualitas institusi yang unggul. Reputasi SDM yang baik akan mempengaruhi kualitas
pengembangan lembaga pendidikan yang baik pula. Sebaliknya, kurangnya
pengembangan SDM secara baik, akan mengurangi kualitas kelembagaan
pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan diri berkelanjutan
108

Ibid., hal. 29.
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yang akan menghasilkan mahasiswa, dosen, dan para peneliti berbakat dalam setiap
keahliannya. Dan yang terakhir, persolan peningkatan kemapuan ketersediaan dana
menjadi aktor penting dalam pengembangan lembaga pendidikan tinggi yang unggul.
Dengan kemampuan peningkatan manajemen secara baik sebagimana yang
telah peneliti paparkan di atas, diharapkan akan memberikan stimulus para staf dan
jajarannya untuk berkinerja secara baik pula. Pengakuan berkinerja secara baik akan
merdampak pada kepercayaan pemerintah dan swasta melaui pemberian hibah
penelitian yang didanai serta berdaya guna bagi masyarakat. Seiring dengan hal
tersebut, maka akan mendatangkan berbagai sumber daya (dana) dan mahasiswa,
dosen dan peneliti berbakat dari segala penjuru dunia.
Kedua, menggabungkan beberapa institusi yang ada. Dalam konteks Indonesia
belum pernah ada rencana penggabungan universitas yang secara suka rela
bergabug demi mewujudkan World Class University. Padahal dalam landasan
hukum, universitas-universitas yang berbadan hukum telah memiliki regulasi yang
jelas jika mereka menginginkan menggabungkan diri yaitu Undang-Undang Badan
Hukum Pendidikan (BHP). Keengganan ini bisa jadi masing-masing perguruan tinggi
telah memiliki eksistensi kekuatannya. 109 Sehingga cenderung keengganan
bergabung ini lebih dikarenakan "gengsi" masing-masing institusi. Apalagi jika
dikaitkan dengan siapa yang akan menjadi tonggak leader-nya nanti.
Ketiga, mengembangkan & menggabungkan institusi yang ada. Pilihan ketiga
ini adalah bagian dari dua arah strategi pengembangan (upgrading) dan
penggabungan (merging) secara maksimal. Artinya keduanya secara bersama-sama
dapat dilakukan dalam mencapai strategi menciptkan universitas yang unggul. Selain
cara ini sangat mungkin dilakukan, konsep dua arah ini belum pernah ditawarkan
oleh Jamil Salmi sebelumnya termasuk oleh Muhamad Huda.
Keempat, menciptakan institusi baru. Meskipun membuka institusi baru memiliki
kelebihan yaitu; mudahnya membentuk budaya dan lembaga baru. 110 Namun, secara
pembiayaan cara ini sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Seandainya
mampu sekalipun, tersedotnya anggaran yang begitu besar untuk membuka satu
institusi baru berkelas internasional telah secara matang dipersiapkan mengingat
pendanaan yang tidak sedikit. Gambaran deskripsi strategi menuju WCU dapat
peneliti gambarkan sebagai berikut:

Gambar 24: Strategi Menuju World Class University
Dari keempat strategi di atas, semunya sangat mungkin dilaksanakan sejauh
adanya komitmen dan kemauan bersama. Pembukaan universtas kelas dunia baru
109
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Ibid., hal. 27-29.
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yang pada mulanya sangat tidak memungkinkan dilaksanan dalam kondisi saat ini,
namun Kementerian Agama telah mengesahkan proyek pembangunan Universitas
Islam Internasional Indonesia (UII) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016 lalu,
membuktikan kita mampu melakukannya. Namun demikian, sejauh ini alternatif yang
sangat memungkinakan dan relatif cepat dan mudah adalah konsep pengembangan
institusi yang telah ada melalui standar World Class University. Alternatif tersebut
sangat mungkin terlaksana dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi,
politik, dan budaya Indonesia saat ini. Selain juga strategi dua arah MER-UP melaui
penggabungan (Merging) dan pengembangan (Upgrading) menjadi alternatif
strategis dalam menciptakan World Class University di Indonesia.
PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah diinterpretasikan, dianalisis,
dan dibahas pada bab IV, maka diperoleh 4 (empat) simpulan penelitian sebagai
berikut:
1. Ketidaktercapaian manajemen perubahan pendidikan tinggi Isalm UIN Suska Riau
dan UIN SGD Bandung belum mampu menghantarkan World Class University
adalah: 1) Secara reputasi dan perangkingan UIN Suska Riau dan UIN Bandung
masih memiliki reputasi yang rendah secara global, meskipun dalam aspek
tertentu (PTKI) keduanya memiliki keunggulan; 2) Baik UIN Riau dan UIN
Bandung belum memiliki pengembangan WCU secara jelas dan terukur; 3)
Orientasi dorongan menjadi WCU masih dalam tatanan self declaration dan belum
didukung oleh kelayakan pencapaian WCU; 4) WCU adalah media (washilah)
pengembangan kelembagaan pendidikan Islam, dan bukan tujuan utama
(ghoyyah); dan 5) Tidak ada satu dorongan sekalipun yang mengkhususkan
terjadinya proses perubahan karena kebutuhan World Class University. Dorongan
perubahan lebih diakibatkan faktor dorongan sumber utama perubahan yang
mengharuskan lembaga pendidikan Tinggi Islam harus mampu melakukan
perubahan dalam upaya bertahan (survive) dalam dinamika perubahan yang terus
terjadi.
b. Model manajemen perubahan UIN Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska) dan UIN
Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD Bandung) secara ringkas dapat peneliti
simpulkan yaitu; terdapat persamaan dan perbedaan dalam proses manajemen
perubahan di kedua lembaga ini yaitu UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung.
Dalam hal proses perubahan, UIN Suska Riau memiliki empat periodesasi yaitu
(rintisan, IAIN, transisi, UIN), sementara UIN SGD Bandung terdapat tiga
periodesasi yaitu (rintisan, IAIN, UIN). Sementara dalam hal model proses
perubahan yang ditawarkan oleh Anderson, UIN Suska Riau menganut model
trantition change, sementara UIN SGD Bandung menganut development change.
Selanjutnya, dalam hal pendektaan perubahan, kedua institusi baik UIN Suska
Riau maupun UIN SGD Bandung keduanya menggunakan pendekatan planned
change. Sedangkan dalam hal tipologi manajemen perubahan, UIN Suska Riau
memakai tipologi innovative change, dan UIN SGD Bandung memakai tipologi
adaptive change. Dan yang terakhir, model manajemen perubahan baik UIN
Suska Riau maupun UIN SGD Bandung memiliki kesamaan model teori yang
digunakan yaitu model manajemen perubaahn Burners yang menawarkan tiga
proses utama yaitu; 1) Choice process; 2) Trajectory process; dan 3) Change
process.
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Sementara itu, dalam aspek proses perubahan kelembagaan PTKIN (UIN
Riau & UIN Bandung) cenderung memiliki kesaman dengan tawaran teori
perubahan Kurt Lewin, yang biasa disebut sebagai Lewin's three-stage model
yaitu (unfreezing, movement, freezing). Sementara itu, dari hasil penelitian ini
dihasilkan modifikasi model perubahana Kurt Lewin yang peneliti sebut sebagai
five stage model yang terdiri dari (doctrining, unfreezing, changing, freezing, dan
innovating). Kelima tahapan tersebut menjadi landasan utama dalam proses
perubahan di lembaga pendidikan Tinggi Islam. Modifikasi utama yang paling
nampak adalah peneliti masukkan nilai teologis menjadi landasan awal terjadinya
proses perubahan. Itu menunjukkan, bahwa ajaran Islam memiliki relevansi sesuai
kebutuhan zaman.
c. Konsep World Class University (WCU) di Indonesia dan dunia Internasional. UIN
Suska Riau telah menjadikan slogan World Class University (WCU) sebagai salah
satu dorongan dalam pengembangan lembaga. Meskipun belum ada standar yang
jelas khusunya Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) terkait instrumen WCU yang
disepakati, akan tetapi WCU bisa dilihat dari beberapa aspek baik penggunaan
intrumen pemeringkatan dunia seperti Webomtrics, THES, ARWU, QS, dan lain
sebagainya. Sementara itu, secara nasional Kemenristekdikti telah memiliki
konsep pemeringkatan klasterisasi perguruan tinggi dengan menggunakan
standar yang disebut output-outcome base. Standar tersebut terdiri dari (inputproses-output-outcome), dimana masing-masing memiliki prosentasi bobot yang
berbeda-beda. Untuk melihat hasil WCU yang ada di UIN Sultan Syarif Kasim
Riau dapat diidentifikasi melalui beberapa hal yaitu; 1) Visi UIN Suska Riau; 2)
Brand world class university; 3) Mahasiswa asing; 4) Akreditasi internaisonal; 5)
Sertifikasi internasional; dan 6) Kelas internasional. Semua identitas tersebut
tampil sebagai identitas WCU di UIN Suska Riau. Meskipun dari beberapa item
tersebut masih ada dalam proses tahapan memulai sebagimana akreditasi
internasional ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA).
Sementara itu, UIN SGD Bandung tidak menjadikan WCU sebagai pijakan
utama dalam melakukan strategi pengembangan kelembagaan. Justru di lembaga
ini tidak menjadikan konsep WCU sebagaimana brand atau slogan dalam
mencapai sebuah tujuan lembaga. Alasan yang mendasarinya UIN SGD Bandung
tidak menggaungkan isu WCU sebagai strategi pengembangan adalah karena
lembaga ini ingin berfikir secara realistis dalam melakukan capaian tertentu.
Sehingga yang paling utama adalah bukan brand WCUnya, akan tetapi
terpenuhinya standar kelayakan reputasi nasional dan kemudian beranjak kearah
internasional. Dengan demikian, untuk melihat identitas WCU yang ada di UIN
SGD Bandung dapat terlihat dari beberapa indikator yaitu: 1) Misi UIN Suska Riau;
2) Mahasiswa asing; 3) Akreditasi internasional; dan 4) Research. Dari beberapa
identitas WCU yang tampil sebagai karakteristik universitas kelas dunia
sebetulnya terdapat perbedaan mendasar antara kedua lembaga PTKIN di atas.
Misalnya, ungkapan WCU dijadikan pijakan slogan pengembangan kampus
termasuk bahan promosi lembaga di UIN Suska Riau, Sementara, di UIN SGD
Bandung hal tersebut tidak dianggap begitu penting. Sehingga, UIN SGD
Bandung tidak menggunakan brand WCU sebagai bahan berslogan. Selain itu,
konsep WCU pada UIN Suska Riau tercermin dalam visi secara jelas. Sementara
itu, UIN SGD Bandung cerminan tersebut tergambarkan pada jabaran misi
lembaga.
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Baik UIN Suska Riau maupun UIN SGD Bandung sebetulnya memiliki
keistimewaan reputasi kelembagaan masing-masing. Jika diasumsikan mana di
antara keduanya yang memiliki kelayakan, atau bahkan apakah keduanya layak
menyandang world class university? Tentu dari hasil penelitian ini kedunya masih
dalam rangka menuju kearah tersebut karena substansi manajemen perubahan
sedari awal tidak dilatarbelakangi pada tatanan utama menjadi WCU. Misalnya,
pada satu sisi UIN Suska Riau memiliki pengalaman yang cukup baik secara
nasional sebagai peringkat pertama PTKIN dari pemeringkatan Webometrics yang
terbaru. Sementara itu, dalam segi reputasi akademik karya ilmiah jurnal,
pengelolaan jurnal dan lainnya, UIN Sunan Gunung Djati menjadi universitas
Islam yang lebih unggul dibandingkan dengan UIN Suska Riau.
Dalam domain utama sebagai perguruan tinggi yang memiliki mandat utama
tridharma perguruan tinggi yaitu; melakukan pendidikan dan pengajaran,
penelitian, serta pengabdian masyarakat (tridharma), maka hasil representatif
indikator utama World Class University dalam penelitian ini masih terbatas pada
reputasi penelitian. Dua bentuk tridharma perguruan tinggi yang lain belum secara
jelas menunjukkan indikator reputasi WCU secara nyata. Oleh karena itu, kedua
lembaga ini memiliki kekuatan (the strength) dan kelemahan (The weakness)
masing-masing. Sehingga, sistem yang baik di UIN Suska Riau juga perlu
didukung dengan kualitas SDM yang mumpuni pula. Sebaliknya, SDM yang
mumpuni di UIN SGD Bandung, memerlukan sistem yang baik pula. Akhirnya,
jawaban yang paling ideal dalam pengembangan reputasi kedua lembaga ini
adalah memaksimalkan kolaborasi antar Lembaga Pendidikan Tinggi Islam agar
bisa saling berbagi dan belajar dalam pengembangan Lembaga Pendidikan
menuju World Class University atau bahkan mempersiapkan diri dalam tantangan
persaingan global. Selain itu, meskipun masih jauh dari kata layak menjadi WCU,
PTKI memiliki potensi besar membangun peradaban perguruan tinggi Islam yang
unggul kedepannya yaitu; melalui berbagai karakteristik dan diferensiasi keilmuan
UIN yang tentu berbeda dengan konsep keilmuan di negara lain.
d. Manajemen perubahan menuju World Class University (WCU) UIN Suska Riau.
Model manajemen perubahan pada lembaga ini hakikatnya memiliki visi, misi,
serta tujuan yang jelas. Dalam perumusan masalah ini, model manajemen
perubahan UIN Suska Riau secara jelas berorientasi pada World Class University.
Selain itu, konsistensi dalam ungkapan slogan WCU menjadi ciri khas bagi UIN
Suska Riau dalam strategi pengembangan lembaganya. Namun demikian, jika
dilihat dari aspek yang lebih komprehenshif UIN Sultan Syarif Kasim Riau
sebetulnya menjadikan WCU sebagai perantara (washilah) dan bukan tujuan
(ghoiyyah) utama. Mengingat tujuan utama Lembaga Pendidikan Tinggi Islam
adalah mampu menyediakan lembaga pendidikan yang berdaya saing (kompetitif)
di tingkat lokal, regional, nasional, dan global.
Sementara, agak berbeda dengan konsep manajemen perubahan menuju
World Class University (WCU) yang ditawarkan oleh UIN SGD Bandung dengan
UIN Suska Riau. Lembaga ini lebih memilih diksi menjadi research university
sebagai bagian visi orientasi manajemen perubahan. Sehingga, dalam
pengimplementasian kelembagaan UIN SGD Bandung lebih memilih tidak
menggunakan slogan World Class University. Paradigma berfikir realistis lebih
dikedepankan lembaga UIN Bandung dibandingkan hanya sekedar self
declaration slogan World Class University. Meskipun UIN SGD Bandung tidak
membawa arah orientasi Wolrd Class University secara jelas, secara berlahan
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pengakuan penelitian yang bagus dan mumpuni akan menjadi pendorong identitas
melekat kelayakan sebagai Perguruan Tinggi yang unggul di dunia.
Oleh sebab itu, baik UIN Sultan Syarif Kasim Riau maupun UIN Sunan
Gunung Djati Bandung sejatinya World Class University bukanlah puncak capaian
tertinggi yang diharapkan. Hanya saja, konsep World Class University sebagai
perantara (washilah) dan bukan tujuan (ghoyyah) utama. Justru tujuan utama
pengembangan kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam adalah mencapai tujuan ke
sumber pokok persaingan yaitu; menjadi lembaga pendidikan yang berdaya saing
(kompetitif) global dan mapan (established).
Selain itu, alternatif yang sangat mungkin dilakukan dalam membentuk
kampus World Class University dari hasil penelitian ini adalah melalui; 1)
Pengembangan (Upgrading) institusi; 2) Penggabungan (Merging) institusi; 3)
Penggabungan & Pengembangan (Mer-Up) institusi; dan 4) Pendirian baru
(Creating) institusi. Keempat alternatif tersebut sangat mungkin diimplementasikan
demi menciptakan perguruan tinggi yang unggul di Indonesia dalam kancah dunia.
2. Implikasi
Bertolak pada temuan penelitian, maka penelitian ini menghasilkan beberapa
implikasi penting yaitu; implikasi teoritis dan implikasi praktis.
a. Implikasi Teoritis
Penelitian ini memberikan implikasi penguatan teori baru yaitu, faktor
pendorong terjadinya perubahan dalam semua aspek kehidupan baik dari internal
maupun eksternal. Selain adanya dorongan pengaruh globalisasi, revolusi industri,
perubahan pasar (market change), kompetisi global (global competition), kebijakan
(policy), ada satu dorongan yang sangat penting lahir dari refleksi pemahaman
normatif keagamaan (religion normatif) seseorang. Hal tersebut semakin diperkuat
dengan dominasi keberagamaan Islam pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
(PTKI) yang menjadikan landasan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber dari
segala sumber ilmu pengetahun (science). Dorongan perubahan tersebut diperjelas
dengan salah ayat al-Qur'an pada Surat al-Ra'd ayat 11.
Dari penguatan teori tersebut, maka penelitian ini ditemukan model teori
pengembangan baru dari Kurt Lewin yaitu; model perubahan Kurt Lewin yang
peneliti sebut sebagai five stage model yang terdiri dari; 1) Doctrining, yaitu lahirnya
dorongan pemahaman normatif agama tentang pentingnya perubahan. Pemahaman
ini lahir dari refleksi kajian keagamaan seseorang; 2) Unfreezing, yaitu sebagimana
pencairan yang terjadi pada teori Kurt Lewin; 3) Changing, sebagimana perubahan
yang terjadi pada teori Kurt Lewin; 4) Freezing, yaitu sebagaimana pembekuan
kembali yang terjadi pada pola proses perubahan Kurt Lewin; dan 5) Innovating,
yaitu proses penggalian berbagai inovasi baru setelah ketercapaian perubaan
terlaksana dengan baik.
World Class University dalam penelitian ini peneliti sarikan dari teori Jamil Salmi
yang menghasilkan beberapa alternatif dalam membentuk kampus World Class
University dari hasil penelitian ini adalah melalui; 1) Pengembangan (Upgrading); 2)
Penggabungan (Merging); 3) Penggabungan & Pengembangan (Mer-Up); dan 4)
Pendirian baru (Creating). Keempat alternatif tersebut sangat mungkin
diimplementasikan demi menciptakan perguruan tinggi yang unggul di Indonesia
dalam kancah dunia.
Dari hasil temuan penelitian ini, maka novelty penelitian dapat peneliti
gambarkan sebagai berikut:
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Gambar 25: Hasil Model Pengembangan Model Teori Manajemen Perubahan Menuju World Class University
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b. Implikasi Praktis
Betolak dari hasil penelitian dan implikasi praktis menggambarkan konsekuensi
logis, kodisi, atau masalah tertentu. Hal tersebut berimplikasi pada: a) Pemegang
kebijakan, dalam hal ini yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia agar selalu
mendukung kebijakan percepatan perubahan status kelembagaan dari STAIN
menjadi IAIN, atau dari IAIN menjadi UIN. Sesuai dengan temuan penelitian ini,
bahwa perubahan yang terjadi dalam rangka menjawab tantangan global secara
adaptif yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing Perguruan Tinggi Islam secara
global. Dalam tatanan persaingan global, Kementerian Agama hendaknya memiliki
standar konsep World Class University secara mandiri sebagai pemicu persaingan
PTKI di Indonesia. Hal demikian itu dapat dijadikan sebagai instrumen persaingan
secara sehat dan tidak tergantung pada standar pemeringkatan internasional yang
justru belum tentu tepat dijadikan pijakan bagi PTKI di Indonesia; b) Pengguna
kebijakan, bagi STAIN /IAIN di Indonesia hendaknya selalu membuka diri dalam
melakukan perubahan kelembagaan menjadi UIN. Karena dari hasil penelitian ini,
model lembaga UIN mampu menjawab persoalan dikotomi ilmu, islamisasi sains,
dan wider mandate meskipun belum semuanya mampu terintegrasi secara baik.
Dalam tatanan lembaga, bentuk "universitas" adalah bentukan lembaga Pendidikan
Tinggi yang paling ideal dalam mengantisipasi perkembangan perubahan kemajuan
ilmu pengetahuan (science) dan teknologi. Selain juga memiliki kapasitas universal,
UIN tetap mampu mengemban multi mandate yaitu sebagai penyelenggara islamic
studies (main mandate), dan sekaligus pengembangan ilmu pengetahuan umum
(wider mandate); dan c) Pengguna kebijakan, bagi UIN seluruh Indonesia,
keberhasilan dalam melakukan transformasi menjadi UIN bukanlah akhir dari proses
perubahan itu. Ada tantangan yang lebih besar yaitu menjadi Perguruan Tinggi Islam
yang kompetitif serta mapan (established) secar global. Karena dalam penelitian ini
menunjukkan keberhasilan perubahan kelembagaan menjadi UIN belum tentu
dibarengi dengan kemampuan lembaga dalam menjawab persaingan global. Apalagi
sekedar menjadi World Class University. Oleh sebab itu, perlu pengembangan
inovasi-inovasi baru secara terus menerus di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam
dalam berbagai bidang untuk menjawab perubahan yang terus terjadi.
c. Rekomendasi
Hasil penelitian ini merekomendasikan; 1) Bagi STAIN, IAIN, dan UIN hendaknya
menjadikan manajemen perubahan (change management) sebagai instrumen
penting dalam melakukan pra-perubahan, proses perubahan, dan pasca perubahan.
Selain itu, perubahan yang akan terjadi hendaknya di-manage secara baik.
Selanjutnya, dalam melakukan perubahan kelembagaan agar mencoba
menggunakan konsep teori model yang telah peneliti hasilkan dari penelitian ini; 2)
Bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik
Indonesia hendaknya membuat kebijakan salah satu syarat STAIN menjadi IAIN, dan
IAIN bisa mengajukan perubahan menjadi UIN atau adalah memiliki konsep model
"Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam" lengkap dengan rancangan, serta
faktor pendorong perlunya perubahan, hingga antisipasi terjadinya resistensi
perubahan baik dari dalam maupun dari luar organisasi; 3) Bagi Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia hendaknya bisa
memaksimalkan berbagai alternatif strategi perubahan dalam menciptakan World
Class University di Indonesia yaitu melalui; a) Pengembangan (Upgrading) dari
berbagai kampus yang sudah ada; b) Penggabungan (Merging) dari beberapa
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kampus yang ada; c) Penggabungan & Pengembangan (Mer-Up) dari berbagai
kampus yang ada; dan d) Pendirian kampus baru (Creating) yang berstandar WCU.
d. Penutup
Demikian hasil disertasi yang telah peneliti paparkan secara jelas. Semoga
disertasi ini bermanfaat bagi pengelolaan perubahan pendidikan tinggi Islam di
lingkungan Kementerian Agama serta menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.
Harapan besar hasil penelitian ini dapat mempengaruhi proses perubahan yang
menghasilkan pada tujuan perubahan yang positif yaitu berkualitas dan bermutu.
Sehingga kegagalan proses perubahan dan resistensi perubahan dapat diminimalisir
secara baik. Akhirnya, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dinamika perkembangan dunia pada abad XXI mengalami gejolak
globalisasi yang cukup luas, sehingga mengakibatkan keterbukaan dan
kebebasan informasi. Pergeseran nilai dalam semua tatanan kehidupan
ikut serta mempengaruhi kehidupan sosial manusia. Semua itu tentu
dipengaruhi adanya perubahan. Perubahan akibat gejolak globalisasi
akan memicu lebih cepatnya persaingan dunia. Cepat atau lambat
perubahan dalam dimensi-dimensi tatanan sosial akan ikut mempengaruhi
lingkup sosial, ekonomi, politik dan juga pendidikan.
Dalam hal ini, perubahan menjadi sesuatu yang patut dibicarakan
dalam lingkup yang cukup luas. Dunia yang semakin kompetitif menuntut
kita semua siap atas segala perubahan yang terjadi. Baik perubahan
dalam kebutuhan hidup, kebutuhan perekonomian, kebutuhan pendidikan,
hingga segala perubahan yang terjadi di lingkungan kita tidak terkecuali
perubahan sosial.
Pepatah mengatakan bahwa sesuatu yang paling abadi di dunia ini
adalah perubahan. Tiada sesuatu yang bertahan statis di dunia ini,
segalanya mengalami perubahan, demikian pula halnya dengan kondisi
masyarakat juga mengalami perubahan.2 Itulah sebabnya, situasi sosial,
organisasi,

lembaga

pendidikan

juga

harus

mampu

melakukan

perubahan.
Konsepsi Islam sendiri melihat perubahan sosial memiliki landasan
teologis secara jelas. Dalam Al-Qur’an ditemukan firman Allah SWT yang
terkait dengan perubahan yaitu pada QS. Ar-Ra’d ayat 11.

2

Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana
Pengembangan Sekolah/Madrasah (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 65.
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Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu
kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap
suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali
tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. al-Ra’d: 11)
Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa makna “sesungguhnya Allah
tidak mengubah keadaan suatu kaum” artinya Dia tidak mencabut dari
mereka nikmat-Nya “sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada
diri mereka sendiri” dari keadaan yang baik dengan melakukan perbuatan
durhaka.3 Sementara itu, dalam tafsir Quraish Shihab pengertian tersebut
dijelaskan, “Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari susah
menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, sebelum mereka sendiri
mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang
akan mereka jalani.4
Dalam surat dan ayat berbeda juga dikemukakan penjelasan yang
senada dengan perubahan, yaitu dalam QS. Al-Anfal ayat 53.

              
    
Artinya: (Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah
sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah
dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah
apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah
maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS. Al-Anfal: 53)
3

Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin al-Suyuthi, Tafsir Jalalain Berikut Asbab An-Nujulnya,
Jilid I (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 250.
4
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, jilid 6,
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 568.
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Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ini adalah
keputusan yang adil dalam memberi hukuman. Sebab Allah tidak akan
mengubah nikmat yang telah dikaruniakan pada suatu kaum berupa
perdamaian, kesejahteraan hidup dan kesehatan selama mereka tidak
mengubah nikmat itu sendiri dengan melakukan perbuatan yang
menyebabkan hilangnya nikmat itu. Allah maha mendengar dan maha
mengetahui perbuatan mereka.5 Itu artinya perubahan ada pada diri kita
sendiri. Sebuah perubahan baik, maka usaha menuju kebaikan itu perlu
diupayakan. Dan sebaliknya, perubahan buruk bisa jadi diakibatkan
adanya perbuatan yang mengakibatkan keburukan tersebut.
Pada prinsipnya kedua ayat tersebut membahas tentang perubahan.
Ayat pertama menekankan bahwa Dia (Allah) akan mengubah suatu
kemunduran kaum sehingga mereka berusaha mengubah kemunduran
tersebut menjadi kemajuan. Sementara itu, pada QS. Al-Anfal ayat 53
Allah menjelaskan bahwa tidak akan mencabut nikmat kemajuan yang
telah dilimpahkan selama mereka tetap taat dan bersyukur kepada Allah
SWT. Hal itu menegaskan bahwa perubahan hakikatnya memiliiki dua
dimensi yaitu; perubahan dari kemunduran menuju kemajuan, atau dari
kemajuan menuju kemunduran.
Jika kita merenungkan ungkapan filsuf Yunani Hirakleitos ada
benarnya. Dia menyatakan bahwa kita tidak akan pernah menginjak air
sungai yang sama. Air yang kita injak tentu akan selalu berbeda. Menurut
Hirakleitos, tidak ada satu hal pun di alam semesta yang bersifat tetap
atau permanen. Ia terkenal dengan ucapannya “panta rhei kai uden
menei” yang berarti, "semuanya mengalir dan tidak ada sesuatupun yang
tinggal tetap”.6 Perkataan itu sebenarnya menandaskan ungkapan
filosofisnya yang sangat terkenal panta rhei, semua mengalir dan tidak
ada sesuatu yang tetap di dunia. Semua akan terus berubah sesuai
perkembangan dan kebutuhan zaman.
5

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, jilid 5,
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 472-473.
6
https://id.wikipedia.org/wiki/Herakleitos/, diakses pada Tanggal 25 November 2019.
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Apa yang dikatakan filsuf Yunani tersebut semakin memiliki
relevansinya di zaman kontemporer ini. Sadar atau tidak dengan
sendirinya manusia mengalami perubahan secara praktis dari kedahuluan
menjadi kekinian. Melihat perihal itu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
(PTKI) adalah bagian yang turut serta terdampak terhadap perubahan
baik langsung maupun tidak. Oleh sebab itu, agen perubahan (Agent of
Change) memiliki peran penting dalam mempersiapkan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang berkualitas.
Sebagai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
bermutu, Perguruan Tinggi (PT) dituntut mampu melihat setiap gejala
perubahan agar mampu melahirkan SDM yang akan dapat survive di era
globalisasi ini. Demikian itu sesuai dengan amanat tujuan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Pendidikan Tinggi yaitu agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil,
kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Dan juga akan
mampu menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.7
Jika

mengutip

pernyataan

Petter

Senge

ada

benarnya,

ia

mengatakan bahwa jika institusi tidak berinovasi maka menunjukkan
kurangnya kompetisi.8 Namun demikian, tidak semua institusi mampu
melakukan inovasi, tidak semua institusi juga bernyali melakukan inovasi
perubahan demi perbaikan karena inovasi institusi butuh keterampilan
dalam membuat terobosan-terobosan baru. Untuk itu, apa yang dikatakan
Petter

Senge

menghilangkan

menegaskan
inovasi.

bahwa

Dengan

kurangnya

demikian,

kompetisi

pergerakan

akan

perubahan

pendidikan tinggi Islam dalam berinovasi menjadi salah satu jawaban
dalam meningkatkan kompetisi global.
7
8

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Petter Senge, School That Learn; A Fifth Disipline Fielbook for Educator, Parents, and
Everyone Who Cares About Eduvation (United State of America: Doubleday, 2000), hal.
33.
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Konversi pendidikan tinggi adalah cakupan perubahan yang terjadi
pada ranah kelembagaan pendidikan. Melihat gejala tersebut, Pendidikan
Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) harus mampu merespon perkembangan
zaman melalui perubahan pendididikan tinggi Islam. Perubahan institusi
menjadi bagian responsif dalam menjawab tantangan guna melihat
perubahan yang terjadi. Namun pada tahapan berikutnya, lembaga
pendidikan tinggi tersebut dituntut untuk bergerak menuju arus utama
persaingan antara perguruan tinggi di tingkat global. Hal itu terjadi karena
saat ini sudah terjadi apa yang disebut Globalization of Universities yang
menuntut Globalization of Competence dari alumni perguruan tinggi.9
Dengan kondisi tersebut, tidak ada pilihan lain bagi sebuah perguruan
tinggi untuk mengadopsi pola pengembangan pendidikan yang dituntut
oleh perubahan zaman.
Gagasan dalam meng-UIN-kan IAIN merupakan salah satu bentuk
dinamika perguruan tinggi Islam saat ini yang dimotivasi oleh beberapa
hal diantaranya yaitu pembaharuan. Pembaharuan yang mengandung arti
mengganti pemikiran lama dengan pemikiran baru, merumuskan kembali
(reformulation), menyusun kembali (reconstruction), memperkuat kembali
(revitalisation), menafsirkan kembali (reinterpretation), dan memugarkan
kembali (restoration), pengembangan (development) dan lainnya.10
Diskursus konversi IAIN menjadi UIN sudah lama menjadi keinginan11,
sehingga pada beberapa tahun terakhir adanya IAIN yang berubah diri
menjadi UIN dengan masing-masing distingsinya mengklaim bukan hanya
sekedar ikut-ikutan belaka. Akan tetapi, perubahan itu sudah menjadi
kebutuhan dalam ranah keilmuan global.
Selain itu, gagasan pengembangan STAIN/IAIN menjadi UIN bertitik
tolak dari keinginan untuk merespon kebutuhan masyarakat dan tuntutan

9

Masdar Hilmy, Pendidikan Islam dan Tradisi Ilmiah (Malang: Madani, 2016), hal. 46.
Abudin Nata, Dinamika Pemikiran Pendidikan Islam di Indonesia www.
researchgate.net/publication/296443682_DINAMIKA_PEMIKIRAN_PENDIDIKAN_ISLA
M_DI_INDONESIA, diakses pada Tanggal 01 Maret 2016, hal. 16.
11
Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Prenada Media, 2009), hal. 63
10
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dunia kerja yaitu; kemampuan dalam pengetahuan ilmu-ilmu umum
(science) dan ilmu-ilmu agama, sehingga akan menghasilkan kader
pemimpin bangsa yang intelektual, profesional dan bermoral. Selain itu,
keniscayaan pengembangan lembaga saat ini didukung oleh adanya
perubahan gejala kompetisi yang semakin meningkat antar perguruan
tinggi, baik lokal, nasional, maupun internasional.
Gagasan universitas berkelas dunia atau World Class University
(WCU) adalah salah satu tren pengembangan perguruan tinggi saat ini.
Pada satu dekade terakhir, sejumlah perguruan tinggi Islam terkemuka di
Indonesia memiliki visi menjadi universitas kelas dunia, bahkan tidak
sedikit yang mengklaim telah menjadi perguruan tinggi kelas dunia.
Menurut
Webometrics

salah
asal

satu

lembaga

Spanyol

yang

pemeringkatan

rutin

melakukan

internasional
pemeringkatan

perguruan tinggi di dunia dan beberapa perguruan tinggi Indonesia
rupanya telah dikenal walaupun masih jauh tertinggal di belakang
perguruan tinggi Jepang, Cina, Taiwan, Hongkong, Singapura dan
Thailand.12 Pertumbuhan dan perkembangan tersebut perlu diupayakan,
karena “jika kita tidak tumbuh,” maka kita mati.13 Pilihannya hanya dua
yaitu tumbuh atau hanya akan menemukan kematian.
Beberapa data menunjukkan bagaimana reputasi Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam berupaya menjajaki prestasinya dalam mencapai WCU.
Dengan

begitu,

upaya

pemeringkatan baik

yang

dilakukan

nasional maupun

adalah

masuk

dalam

internasional sebagai bukti

bereputasinya sebuah institusi. Data menunjukkan, meskipun belum
banyak PTKI yang masuk dalam jajaran WCU, namun upaya dalam
pengembangan kearah global terus dilakukan sehingga akan mengejar

12

Agus Zainal Fitri, Masa Depan Perguruan Tinggi Islam Membangun Visi Kelembagaan
Bereputasi Internasional, dalam jurnal Epistemé, Vol. 8, No. 2, Desember 2013, hal.
237.
13
Petter Senge, Buku Pegangan Disiplin Kelima, terj. Hari Suminto (Jakarta: Interaksa,
tt), hal. 161.
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ketertinggalan dengan negara tetangga. Data salah satu pemeringkatan
dunia WCU menunjukkan hasil sebagai berikut:
Tabel 1.1: Hasil Pemeringkatan Webometrics 202014
Peringkat
Peringkat
Nasional
PTKIN
(Umum)
4070
44
1
4219
47
2
4229
48
3
4384
50
4
4572
54
5
5115
70
6
5253
77
7
6351
119
8
6667
127
9
6729
130
10
Notes: Data diolah dari Webometrics
Peringkat
Dunia

Nama PTKIN
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
UIN Walisongo Semarang
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
IAIN Kendari
UIN Sunan Ampel Surabaya
UIN Ar-Raniry Aceh
STAIN Pamekasan
UIN Raden Intan Lampung

Tabel 1.2: Hasil Pemeringkatan Scimago Institution Rangking 202015
Peringkat
Peringkat
Nama PT
Nasional
Dunia
1
285
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2
516
Universitas Malikussaleh
3
561
Universitas Sumatera Utara
4
588
Universitas Negeri Makasar
5
626
Universitas Negeri Medan
6
661
Universitas Indonesia
7
667
Universitas Pendidikan Ganesha
8
688
Universitas Diponegoro
9
703
Institut Pertanian Bogor
10
704
Universitas Negeri Yogyakarta
Notes: Data diolah dari Scimago Rangking
Dari hasil reputasi tabel di atas, menunjukkan progres positif bahwa
PTKI tetap mampu bersaing di kancah global. Namun demikian, masih
perlu berbagai upaya kerja keras bagi seluruh komponen agar perubahan
PTKI khususnya UIN juga akan dibarengi dengan reputasi mumpuni di
kancah internasional.
14

http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia%20, diakses pada Tanggal 06 Februari
2020.
15
https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=IDN, diakses pada Tanggal 10 Juni
2020
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Sebenarnya, tidak semua setuju akan pemeringkatan internasional
sebagai

acuan

WCU.

Apalagi

indikator

dari

berbagai

lembaga

pemeringkatan masih diperdebatkan (debatable) karena masing-masing
lembaga pemeringkatan memiliki subjektivitas indikator dan kriteria
penilaian WCU. Namun demikian, pemeringkatan berskala internasional
maupun nasional memiliki manfaat sepanjang mampu mendorong
kemajuan perguruan tinggi menjadi lebih baik. Apalagi usia perguruan
tinggi di tanah air relatif baru mencapai setengah abad hingga satu abad.
Usia yang cukup muda dibandingkan dengan universitas Harvard, Oxford,
McGill, dan sejenisnya yang telah berusia ratusan tahun dan selalu
berada di posisi teratas dalam perangkingan perguruan tinggi dunia. 16
Dalam konteks kesejajaran perguruan tinggi Islam Indonesia, tampaknya
benchmarking dengan perguruan tinggi dengan reputasi internasional
menjadi semacam spirit dan pemicu (trigger) untuk mensejajarkan diri,
karena realitasnya perguruan tinggi Islam di belahan dunia lain belum ada
yang dapat dibanggakan secara internasional dalam banyak hal.
Kita menyadari bahwa orientasi pendidikan tinggi di Indonesia tidak
sama dengan pendidikan tinggi di negara-negara lain, terlebih orientasi
pendidikan tinggi Islam. Gagasan integrasi keilmuan antara ilmu umum
(science) dan agama (religious) yang selama ini dikembangkan pada
Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia, hemat peneliti sangat khas,
spesifik dan menjadi distingsi, pembeda dengan perguruan tinggi lain di
dunia. Begitu juga pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi main
mandat dan core business perguruan tinggi Islam membutuhkan kriteria
dan indikator mutu yang spesifik, yang tidak harus sama dengan
perguruan tinggi Islam di negara-negara Islam lain. Kesadaran ini akan
membangun kedaulatan pendidikan kita sendiri, di samping kemandirian
yang diperlukan dalam kompetisi dengan pendidikan tinggi lain di dunia.

16

http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=498#.WpuB2
%20edx3IV, diakses pada Tanggal 04 Maret 2018.
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Dalam konteks inilah kemandirian dalam mengelola ide dan gagasan
tentang kualitas pendidikan tinggi Islam perlu dirumuskan secara
bersama-sama. Menuju World Class University mungkin hanya menjadi
perantara (wasilah), bukan ghayah (tujuan) utama bagi peningkatan
kualitas di berbagai bidang kelembagaan, pembelajaran, SDM, layanan
akademik, penelitian, publikasi, jaringan kerjasama, dan seterusnya.
Jika melihat arah perkembangan pendidikan tinggi Islam di
Indonesia, persoalan perubahan menjadi faktor utama dalam melihat
kesiapan

sosial

dalam

menerima

perubahan

termasuk

lembaga

pendidikan. Jika mengutip teori Evolusi Charles Darwin yang mengatakan
bahwa “bukan yang terkuat yang mampu bertahan, melainkan yang paling
adaptif dalam merespon perubahan”. 17 Hal tersebut tentu sejalan dengan
konsep manajemen perubahan dalam kajian penelitian ini, baik dalam
tatanan adaptasi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan
pendidikan. Lebih lanjut, Renald Kasali juga mengungkapkan bahwa
“seberapa pun jauh jarak yang telah ditempuh, perubahan tetap harus
dimungkinkan. Itulah prinsip manajemen perubahan".18
Berlandaskan argumentasi perubahan tersebut, bisa dipahami
bahwa perubahan dalam arti yang lebih luas adalah respon terencana
atau tidak terencana terhadap tekanan-tekanan atau kekuatan-kekuatan
dan desakan-desakan yang ada. Kekuatan dan desakan teknologi,
ekonomi, sosial, politik, persaingan, dan aturan serta hukum membuat
banyak organisasi dan institusi perlu berubah karena adaptasi diperlukan
untuk dapat survive; meskipun didasari bahwa tekanan dan desakan yang
memprovokasikan perubahan dapat dianggap tantangan, rintangan,
ancaman atau peluang, yang jelas reaksi tetap ada.19 Selain itu, menurut
Boyd persiapan untuk perubahan, penerapan perubahan, hingga menjaga

17

Paulus Wianarto, Sandy Triyasa, dan Chandra Krisma Winata, Maximizing Your
Impact: Berdampak Sejak Usia Muda (Bandung: PT. Visi Anugerah Indonesia, 2013),
hal. 132.
18
Rhenal Kasali, Let’s Change (Jakarta: PT Kompas Media, 2014), hal. 1.
19
Azhar Arsyad, Pokok-Pokok Manajemen (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 147.
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perubahan menjadi hal penting dalam melakukan perubahan. 20 Oleh
sebab itu, bisa disimpulkan bahwa perubahan merupakan proses alamiah
yang harus dan pasti terjadi karena bagian dinamika kehidupan. Hal itu
sejalan dengan organisasi, serta organisasi sebagai suatu organisme
harus melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Proses
inilah yang mengharuskan sebuah organisasi melakukan pengembangan
organisasi, yaitu karena terjadinya perubahan lingkungan organisasi, baik
lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.21
Dalam melihat kajian penelitian ini secara utuh, maka tidak bisa
mengesampingkan konsep manajemen perubahan. Manajemen sendiri
bisa dipahami sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,
penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai
tujuan yang sudah ditetapkan.22 Sedangkan fungsi manajemen secara
umum yaitu terdiri dari fungsi manajemen perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan
(controlling).23 Sehingga bisa peneliti simpulkan bahwa manajemen
adalah

proses

perencanaan,

pengorganisasian,

pengarahan

dan

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan
sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang
telah ditetapkan.
Sesuai analisis tersebut, bisa diformulasikan bahwa manajemen
adalah suatu ilmu mendayagunakan, mengatur, secara baik guna
mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, manajemen
juga sangat erat hubungannnya dengan fungsi manajemen sebagaimana
yang telah peneliti paparkan di atas tadi. Sebagai hasil sintesa kajian
konsep manajemen, maka indikator manajemen yaitu: 1) Planning; 2)
Organizing; 3) Actuating; dan 4) Controlling.

20

Sally Boyd, Key Message about Change in Schools (New Zealand: Wellington, 2012),
hal. 43-46.
21
Cepi Triatna, Perilaku Organisasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 122.
22
Manullang, Dasar-Dasar Manajemen (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hal. 5.
23
Ibid., hal. 8.
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Sementara itu, pemahaman perubahan menurut Wibowo dalam
bukunya yang berjudul Manajemen Perubahan bisa dipahami sebagai
sesuatu yang berbeda. Selanjutnya, menurut Potts dan LaMarsh yang
juga dikutip oleh Wibowo perubahan merupakan pergeseran dari keadaan
sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa
depan.24 Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang akan
membawa

kemajuan

dan

kemaslahatan

bersama.

Perubahan

sesungguhnya menjadi cermin kehidupan yaitu sebagai tanda adanya
proses kehidupan yang terjadi.
Selain itu, perubahan dalam arti yang lebih luas adalah respon
terencana atau tidak terencana terhadap tekanan-tekanan atau kekuatankekuatan dan desakan-desakan yang ada. Kekuatan dan desakan
teknologi, ekonomi, sosial, politik, persaingan, dan aturan serta hukum
membuat banyak organisasi dan institusi perlu berubah karena adaptasi
diperlukan untuk dapat “survive”; meskipun didasari bahwa tekanan dan
desakan yang memprovokasikan perubahan dapat dianggap tantangan,
rintangan, ancaman atau peluang, yang jelas reaksi tetap ada. 25 Oleh
karena itu, bisa disimpulkan bahwa perubahan merupakan proses alamiah
yang praktis terjadi karena merupakan sebuah dinamika kehidupan.
Menurut Kurt Lewin26, yang merupakan seorang psikolog terkenal
berpendapat bahwa setiap upaya perubahan dapat dipandang sebagai
sebuah proses yang terdiri dari tiga macam fase. Fase pertama
dinamakan fase “pencairan” (unfreezing), fase kedua dinamakan fase
“perubahan” (changing), fase ketiga merupakan fase “pembekuan
kembali” (refreezing). Fase pertama “pencairan” merupakan tahapan di
mana orang mempersiapkan sebuah situasi untuk perubahan. Tahapan
“perubahan” mencakup tindakan modifikasi aktual dalam manusia, tugastugas, struktur, dan atau teknologi. Fase “pembekuan kembali” merupakan
24

Wibowo, Manajemen Perubahan (Jakarta: Rajawali, 2011), hal. 105.
Azhar Arsyad, Pokok-Pokok Manajemen (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 147.
26
Winardi, Manajemen Perubahan (Management of Change) (Jakarta: Prenada Media,
2015), hal. 5.
25
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tahapan final dari proses perubahan.27 Pembekuan digunakan untuk
mempertahankan segala perubahan yang telah tercapai agar mampu
bertahan dalam capaian perubahan yang positif.
Berdasarkan konsepsi teori tersebut, maka peneliti bisa menarik
kesimpulan bahwa perubahan adalah pergeseran situasi yang berbeda
dari situasi sebelumnya. Dalam hal ini, keberbedaan situasi ini dibentuk
agar mampu mencapai tujuan yang telah diinginkan. Perubahan juga bisa
dimaknai sebagai sesuatu yang alamiah terjadi dengan sendirinya karena
siklus waktu yang terus maju. Untuk itu, dalam perubahan ini bisa
disintesakan beberapa indikator yang mencerminkan perubahan yaitu: 1)
Permulaan (input); 2) Perubahan (change); dan 3) Hasil (output).
Dengan demikian, konsep teori utuh dari manajemen perubahan bisa
dimaknai sebagai suatu proses secara sistematis dalam menerapkan
pengetahuan,

sarana

dan

sumber

daya

yang

diperlukan

untuk

mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari
proses tersebut.28 Sehingga, perubahan memerlukan pengelolaan pada
orang yang terlibat di dalamnya. Manajemen perubahan pendidikan tinggi
adalah pendekatan terstruktur untuk transisi individu, tim, dan organisasi
dari kondisi saat ini menuju keadaan masa depan yang diinginkan, untuk
memenuhi atau melaksanakan visi dan strategi. Ini adalah proses
organisasi yang bertujuan untuk memberdayakan karyawan untuk
menerima dan merangkul perubahan di lingkungan mereka saat ini. 29 Oleh
sebab itu, makna manajemen perubahan pendidikan tinggi dapat
dipahami sebagai proses me-manage sebuah perubahan lembaga
pendidikan tinggi secara baik. Falsafah dasar perubahan seperti dua sisi
mata uang yakni; memungkinkan perubahan menghasilkan hasil yang
baik, atau justru hasil yang buruk.

27

Ibid., hal. 5.
Wibowo, Op. Cit., hal. 241.
29
Human Resources, Change Management Leadership Guide (Kanada: Ryerson
University, 2011), hal. 4
28
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Menurut Makmuri Muchlas, manajemen perubahan dapat dipahami
sebagai kemampuan organisasi untuk mengatasi perubahan, berkembang
melalui proses evolusioner untuk mengatasi perubahan, berkembang
melalui proses evolusioner yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan,
dan berprestasi karena mengadopsi ide-ide baru yang lebih baik.30 Selain
dari ide-ide baru yang lebih baik, tentu kebutuhan akan perubahan
menjadi keniscayaan yang harus dilakukan guna menjawab tantangan
zaman.
Sementara itu, esensi dasar suatu perubahan sebenarnya mengarah
pada

pembaharuan.

Kegiatan

pembaharuan

berusaha

senantiasa

melakukan pembenahan-pembenahan guna mencapai hasil yang lebih
baik dari hasil-hasil sebelumnya, sehingga parameter yang digunakan
adalah relevansi, efektifitas, dan juga efisiensi. Jika dihubungkan dengan
pendidikan,

maka

bagaimanakah

akan

relevensi

muncul
sebuah

sebuah

formulasi

pendidikan

dalam

pertanyaan
dunia

kerja,

bagaimanakah efisiensi dan juga efektivitas pendidikan? Untuk itu, istilah
manajemen

perubahan

berkorelasi

lurus

dengan

manajemen

pembaharuan (inovasi).
Selanjutnya, beberapa pakar seperti Robbins, Greenberg dan Baron
membedakan jenis perubahan menjadi beberapa macam yaitu terencana
(planed change) dan perubahan tidak terencana (unplanned change).
Beda halnya dengan Kreitner dan Kinichi, mereka membagi jenis
perubahan menjadi 3 macam yaitu; adaptive change, innovative change,
dan

radically

innovative

change.

Sementara

itu,

Hussey

mengklasifikasikan jenis perubahan menggunakan istilah incremental dan
fundamental change.31 Dalam konteks penelitian ini, maka kita perlu
memahami dua pendekatan manajemen perubahan yaitu: planned change
(perubahan terencana) dan emergent change (perubahan darurat).32
30

Makmuri Muchlas, Perilaku Organisasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2011), hal. 403.
31
Wibowo, Op. Cit., hal. 116-117.
32
Ibid., hal. 246.
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Kedua tipologi tersebut menjadi acuan dalam melihat manajemen
perubahan yang sedang atau akan terjadi sehingga dapat kita tentukan
tipologi perubahan yang ada. Lebih lagi, dalam konteks perubahan
pendidikan tinggi Islam tentu tidak lepas dari tipologi perubahan terencana
(planned change), karena jelas sebuah institusi lembaga memiliki
rancangan kerja yang sistematis dan terukur yang tertuang dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) perguruan tinggi.
Dalam kajian ini, pendidikan tinggi bisa dipahami sebagai jenjang
pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program
diploma, program sarjana (S1), program magister (S2), program doktor
(S3), dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi. Sedangkan istilah yang hampir menyerupai yaitu
perguruan tinggi bisa dimaknai sebagai satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.33 Secara jelas dari kedua istilah
tersebut memiliki makna berbeda dari masing-masing konsep. Jika bicara
tentang penyelenggara pendidikannya

maka berhubungan dengan

perguruan tinggi, sedangkan jika berbicara dengan jenjang pendidikannya
maka berhubungan dengan pendidikan tinggi baik tingkat diploma,
sarjana, magister, dan doktor. Untuk itu, bisa disimpulkan bahwa
perguruan tinggi bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Sementara itu, Perguruan Tinggi Keagamaan lslam (PTKI) adalah
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi agama lslam
sebagai kelanjutan pendidikan menengah untuk menyiapkan peserta didik
menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia,
dan memiliki kemampuan akademik, profesional, dan/atau vokasi yang
dapat

menerapkan,

mengembangkan,

dan/atau

menciptakan

ilmu

pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, baik di bidang ilmu agama
lslam maupun ilmu lain yang diintegrasikan dengan agama lslam. 34 Lebih
lanjut, Perguruan Tinggi Agama Negeri selanjutnya disebut PTAN adalah
33

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tinggi
34
KMA Republik Indonesia Nomor 352 tahun 2004

Tentang Pendidikan
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perguruan tinggi agama yang diselenggarakan oleh Departemen Agama
atau, lembaga/ instansi lain yang ditetapkan oleh Menteri. Perguruan
Tinggi Agama swasta selanjutnya disebut PTAS adalah perguruan tinggi
agama yang diselenggarakan oleh badan swasta dan/atau lembaga
keagamaan yang berbentuk badan hukum dan bersifat nirlaba. 35 Dari
pemaparan teori itu, sejatinya bisa dimengerti bahwa pendidikan tinggi
Islam adalah bagian dari jenjang pendidikan tertinggi setelah jenjang
pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA).
Setelah penulis paparkan dari beberapa term definisi masing-masing
konsep baik manajemen, perubahan dan pendidikan tinggi, maka bisa
peneliti kombinasikan menjadi konsep manajemen perubahan pendidikan
tinggi. Konsep ini kemudian menjadi pemahaman baru yang kemudian
memberikan penjelasan bagaimana pendidikan tinggi perlu menyertakan
manajemen

perubahan

sebagai

satu-kesatuan

pengembangan

kelembagaan. Oleh sebab itu, memahami konsep manajemen perubahan
pendidikan tinggi dalam kajian ini menjadi sangat penting demi
memperoleh kajian yang representatif.
Memahami manajemen dan sebuah perubahan pendidikan tinggi
adalah suatu kebutuhan, namun tidak cukup hanya sampai di situ.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana perubahan tersebut dapat
dikelola secara baik. Untuk itu, pemahaman tentang manajemen
perubahan diperlukan agar memungkinkan keberhasilan suatu upaya
perubahan lebih besar menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, manajemen
perubahan perlu mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya,
menjalankan proses perubahan dengan benar, dan memberikan peran
dan tanggung jawab kepada semua

stakeholder

sesuai dengan

proporsinya.
Pemahaman manajemen perubahan pendidikan tinggi bisa dipahami
sebagai suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan,
sarana dan sumber daya
35

yang

diperlukan untuk

KMA Republik Indonesia Nomor 394 tahun 2003
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perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. 36
Oleh karena itu, perubahan memerlukan pengelolaan dampak perubahan
pada

orang

yang terlibat

di dalamnya.

Selanjutnya,

manajemen

perubahan pendidikan tinggi adalah pendekatan terstruktur untuk transisi
individu, tim, dan organisasi dari kondisi saat ini ke keadaan masa depan
yang diinginkan, untuk memenuhi atau melaksanakan visi dan strategi. Ini
adalah proses organisasi yang bertujuan memberdayakan karyawan untuk
menerima dan merangkul perubahan di lingkungan mereka saat ini. 37
Esensi dasar suatu manajemen perubahan pendidikan tinggi sebenarnya
mengarah pada pembaharuan atau inovasi. Menurut Jim Euchner "inovasi
is management of change"38; yaitu inovasi adalah manajemen perubahan.
Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa manajemen
perubahan pendidikan tinggi adalah bagian dari sarana pengelolaan
perubahan kelembagaan secara baik dan sistematis untuk memberikan
stimulus proses perubahan, sehingga orientasi manajemen perubahan
pendidikan tinggi adalah menjadikan perubahan sebagai sumber analisis
dalam mengelola perubahan secara baik agar mencapai sebuah tujuan
yang diinginkan.
Berdasarkan uraian beberapa teori konsep di atas, maka dimensi
indikator manajemen perubahan pendidikan tinggi adalah yaitu: 1)
Eksplorasi perubahan; 2) Perencanaan perubahan; 3) Pengorganisasian
perubahan; 4) Tindakan perubahan; 5) Integrasi perubahan; dan 6)
Evaluasi perubahan. Dari keenam dimenasi tersebut dapat digambarkan
berbagai tahapan dan proses manajemen perubahan secara baik.
Sebagaimana makhluk hidup, sebuah organisasi termasuk lembaga
pendidikan memiliki mekanisme untuk bertahan hidup lebih lama, jika

36

Wibowo, Op. Cit., hal. 174.
Human Resources, Change Management Leadership Guide (Kanada: Ryerson
University, 2011), hal. 4
38
Jim Euscher, Research-Technology Management (New York: Cornell and Princeton
Universities, 2013), hal. 10.
37
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mampu beradaptasi dengan lingkungannya. 39 Itu sebabnya kenapa setiap
organisasi lembaga pendidikan termasuk lembaga Pendidikan Tinggi
Islam dituntut mampu beradaptasi agar tetap mampu hidup lebih lama
(survive) dengan perkembangan zaman.
Setelah peneliti paparkan teori konsep manajemen perubahan
pendidikan tinggi secara luas, selanjutnya terkait World Class University
(WCU). WCU secara umum bisa dipahami sebagai kedudukan ranking
diantara yang paling terdepan di dunia, of an international standard of
excellence (mempunyai standar keunggulan internasional).40 Sehingga,
dalam hubungannya universitas kelas dunia bisa bermakna sebagai
kedudukan ranking terdepan diantara perguruan tinggi di dunia.
Apa yang dipahami sebagai universitas kelas dunia berarti memiliki
kemampuan yang unggul dalam berbagai hal. Baik mampu bersaing di
lingkup lokal, nasional, hingga internasional. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa World Class University adalah sebuah perguruan
tinggi yang mampu melaksanakan peran dan wewenangnya sebagai
lembaga pendidikan yang bereputasi di tingkat dunia. Baik bereputasi
dalam pengajaran (teaching), kemampuan sumber daya manusia (SDM),
publikasi ilmiah (research), dan berdaya saing yang mumpuni.
Gambaran umum beberapa indikator sebagai world class university
yang dikembangkan oleh lembaga independen dunia yaitu: Times Higher
Education (THE) meluncurkan metodologi barunya dengan 13 (tigabelas)
indikator yang dibagi dalam 5 (lima) kategori: (1) Perkuliahan, terutama
lingkungan belajarnya (bobotnya 30 persen); (2) Penelitian, volume,
income dan reputasinya (bobotnya 30 persen); (3) Kutipan, imbas
penelitian (bobotnya 32,5 persen); (4) Pemasukan industri, inovasi
(bobotnya 2,5 persen); dan (5) Staf dan mahasiswa internasional

39

Muhaimin dkk, Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana
Pengembangan Sekolah Madrasah (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 67.
40
Oxford Advanced Learner's Dictionary
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(bobotnya 5 persen).41 Sementara menurut Jamil Salmi bahwa sebuah
universitas yang hendak mencapai predikat sebagai world class university
harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah fokus pada
bakat (concentration of talent), melimpahnya berbagai sumber (abundant
resource), penguasaan yang baik (favorable governance).40 Sedangkan
QS (Quacquarelli Symond) World Class University menggunakan 5 (lima)
kriteria, yakni: (1) Academic peer review atau analisis dari komunitas elit
akademik (bobotnya 40 persen). QS bertanya pada para akademisi lintas
negara mengenai universitas terbaik dalam bidang yang mereka kuasai;
(2) Recruiter review, hampir sama dengan academic peer review, hanya
saja statusnya tidak tetap (bobotnya 10 persen); (3) Faculty student ratio
yang melihat kualitas perkuliahan (bobotnya 20 persen); (4) Citation per
faculty atau publikasi ilmiah per fakultas yang dikutip dalam skala
internasional (bobotnya 20 persen); (5) International orientation atau
orientasi

internasional

yang

dilihat

dari

persentase

mahasiswa

internasional dan staf internasional (bobotnya 10 persen).42
Hasil observasi awal (grand tour) di UIN Sultan Syarif Kasim Riau
(Suska Riau) dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (SGD Bandung)
menghasilkan beberapa poin yaitu; kedua perguruan tinggi tersebut
melakukan perubahan pada tahun 2005. UIN Suska Riau secara resmi
menjadi UIN bertepatan pada tanggal 09 Februari 200543, dan UIN SGD
Bandung bertepatan pada tanggal 10 Oktober 2005. 44 Selain itu, dalam
sesi wawancara dan observasi, kedua perguruan tinggi ini melakukan
perubahan salah satunya dalam rangka mengikuti tuntutan global atau
tantangan zaman, sehingga perubahan perlu dilakukan sebagai bentuk

41

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/analysismethodology.html, diaskes pada Tanggal 13 Januari 2020.
42
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penyesuaian kebutuhan perkembangan zaman. 45 Pendidikan tinggi Islam
tidak hanya berorientasi pada kebutuhan lokal dan nasional, akan tetapi
perlu cakupan lebih luas yaitu kebutuhan global. Untuk itu, UIN Sultan
Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan
perubahan secara sistematis.
Data empirik observasi, wawancara dan dokumentasi di UIN Suska
Riau menggambarkan yaitu; institusi ini terletak di lingkungan yang cukup
strategis tepatnya di pinggiran kota Pekanbaru yaitu Panam dan mudah
dalam akses mobilitas umum. 46 Selain itu, letak geografisnya yang relatif
luas menjadikan UIN Suska Riau mampu mengembangkan konsep
bangunan ala timur tengah dengan berbagai kemegahan ornamen yang
dikombinasikan dengan budaya kearifan lokal Riau.47 Ketersediaan lahan
yang cukup luas, UIN Suska Riau memiliki kampus I yang terletak di
Panam atau Jl. Soebrantas Km. 15 Pekanbaru dan kampus II yang
terletak di Jl. Suka Jadi.
Secara kelembagaan UIN Suska Riau melakukan perubahan agar
institusi mampu mengarah ke perkembangan perguruan tinggi Islam yang
lebih baik yaitu; perkembangan secara kualitas maupun kuantitas. 48 Selain
itu,

kesenjangan

antara ilmu agama dan ilmu umum (science)

mengharuskan bentukan "universitas" menjadi bentukan kelembagaan
yang paling ideal. Dengan peralihan status tersebut, tentu akan semakin
bertambah baik fakultas dan program studi agama maupun umum secara
menyeluruh. Hal tersebut konsekuensi dari proses universitasisasi
kelembagaan Islam.
Sebagai institusi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)
di Riau, UIN Suska Riau secara terbuka menggaungkan konsep World
Class University (WCU) sebagai pengembangan kelembagaannya.

45

Hasil wawancara bersama Bpk. WD (Kapus Penelitian dan Penerbitan UIN Bandung),
18 Agustus 2018.
46
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47
Hasil wawancara bersama Bpk. MH (Rektor), 31 Mei 2018.
48
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Hingga penelitian ini dilakukan, konsep tersebut masih menjadi visi besar
bagi pimpinan untuk dapat mencapainya. Selain pentingnya kompetisi
global, saat ini persaingan tidak lagi dalam tatanan lokal, regional, atau
nasional. Sudah semestinya pada ranah global atau internsional. Dengan
demikian, jelas WCU yang digadang-gadang UIN Suska Riau sangat logis
menjadi pemicu pengembangan kelembagaan yang berkualitas.
Sementara itu, berdasarkan data empirik observasi, wawancara dan
dokumentasi di UIN SGD Bandung menggambarkan yaitu; institusi ini
terletak di lingkungan yang cukup padat penduduk, sehingga sering kali
terjadi kepadatan di akses jalan masuk kampus utama (kampus I) yang
terletak di Cibadung kota Bandung. 49 Sama halnya dengan UIN Suska
Riau, UIN SGD Bandung juga memiliki pengembangan kampus lain selain
kampus I yaitu kampus II yang terletak di Jl. Cimencrang kota Bandung,
serta kampus III yang terletak di Cileunyi Kabupaten Bandung. 50 Tidak
jauh berbeda dengan fasilitas bangunan yang megah pada UIN Suska
Riau, UIN SGD Bandung juga tersedia fasilitas bangunan yang cukup
megah dengan segala ornamen ciri khasnya.
Sebagaimana UIN Suska Riau, UIN SGD Bandung juga melakukan
perubahan agar secara institusi mampu mengarah ke perkembangan
perguruan tinggi Islam yang lebih baik yaitu; perkembangan secara
kualitas maupun kuantitas.51 Dengan peralihan status tersebut, tentu akan
semakin meningkatkan segala kualitas dan kuantitas domain akademik
baik program studi maupun pengembangan kelembagaan. Hal tersebut
adalah konsekuensi dari proses universitasisasi kelembagaan Islam.
Namun berbeda dengan UIN Suska Riau, UIN SGD Bandung tidak
memilih konten WCU sebagai brand utama dalam pengembangan
kelembagaannya, namun menggunakan konsep "research university".
Akan tetapi bukan berarti UIN SGD Bandung tidak respon terhadap
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Observasi, 21 Agustus 2018.
Observasi, 22 Agustus 2018.
51
Hasil wawancara bersama Bpk. MHD (Rektor), 21 Agustus 2018.
50
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persaingan global, justru konsep WCU hanya sebuah perantara bukan
tujuan akhir dan keharusan.52
Sementara itu, jika dilihat dari proses kebijakan perubahan dari
kedua perguruan tinggi tersebut, berdasarkan hasil studi awal terdapat
keunikan yaitu; keduanya memiliki kekurangan yang sebenarnya belum
siap untuk melakukan perubahan. Namun, praktis keduanya mampu
berkonversi secara baik. Indikasi tersebut dapat diperoleh melalui
beberapa sumber yang menyatakan bahwa baik UIN Sultan Syarif Kasim
Riau dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara kontradiktif memiliki
kekurangan dari segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan wilayah
saat melakukan perubahan.
Landasan tersebut bisa dilihat dari standar pedoman pendirian
perguruan tinggi Agama yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama
(KMA) Nomor 394 Tahun 2003. Di sana dijelaskan batas minimal
persyaratan baik persyaratan minimal jumlah dan kualifikasi dosen tetap
untuk setiap program studi, persyaratan minimal jumlah dan jenis program
studi, persyaratan minimal jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi dan
penunjang akademik, dan persyaratan minimal sarana dan prasarana. 53
Dengan demikian, dalam melihat peralihan UIN Riau dan UIN Bandung
bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu; kesiapan dalam Sumber
Daya Manusia (SDM) dan kesiapan dalam sarana dan prasarana
khusunya luas wilayah.
UIN Riau secara khusus sebenarnya belum terpenuhi dalam hal
SDM pada saat melakukan perubahan, akan tetapi memiliki luas wilayah
yang sangat memadai.54 Sedangkan UIN Bandung secara khusus
mengalami kekurangan luas wilayah dan memiliki kesiapan SDM yang
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cukup.55 Secara formal, aturan untuk melakukan perubahan menuju
"uinisasi" memang membutuhkan kecukupan dalam berbagai sisi, baik
kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Jika dilihat dari aspek
kekurangannya, kelayakan melakukan perubahan itu belum mampu
dilakukan kedua perguruan tinggi tersebut. Akan tetapi, di sisi lain
berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan perubahan menghantarkan
kedua universitas itu mampu melakukan perubahan secara nyata.
Dengan kata lain, apa yang terjadi pada kedua perguruan tinggi
tersebut menegaskan bahwa perubahan sangat memungkinkan terjadi
dengan melihat berbagai faktor, baik faktor pendukung internal maupun
faktor eksternal. Lebih lagi faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya
adalah aksesibilitas kedekatan bagi para penentu kebijakan pusat dan
juga akses komunikasi politik dengan baik sehingga terealisasi bantuan
akan terpenuhinya kebutuhan dalam melakukan perubahan perguruan
tinggi Islam yang akan mampu tercapai dengan baik.
Dari kedua pendidikan tinggi Islam tersebut dapat disimpulkan
bahwa konsep manajemen perubahan dapat dilakukan secara baik hingga
berhasil dalam mencapai kelembagaan menjadi Universitas Islam Negeri
(UIN). Namun, dalam hal pengembangan perguruan tinggi menuju WCU,
keduanya memiliki paradigma yang berbeda meskipun sebetulnya
memiliki tujuan yang sama yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam
yang berkualitas baik di ranah regional, nasional, dan internasional.
Melihat peranan penting perkembangan perguruan tinggi Islam di
Indonesia, sudah menjadi suatu keharusan lembaga Pendidikan Tinggi
Islam yaitu STAIN dan IAIN berkonversi menuju universitasisasi lembaga
pendidikan. Pengembangan STAIN dan IAIN menuju universitas tidak
hanya dilihat dari persoalan sosial keagamaan tetapi internalisasi dan
integrasi nilai-nilai keilmuan yang harus melekat dalam lembaga
pendidikan.
55
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Hasil wawancara bersama Bpk. NFT (mantan Rektor UIN Sunan Gunung Jati
Bandung), pada tanggal 25 Agustus 2018.
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merupakan usaha berinovasi dan pembaharuan pendidikan Islam dalam
melayani kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik.
Dalam konteks perjalanan sejarah kita mencoba melihat sejarah
perkembangan visi akademik Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di
Indonesia. Visi akademik PTAI di Indonesia terus mengalami perubahan
dan perkembangan. Keadaan tersebut nampak mulai berubah, terutama
pada awal tahun 90-an, yang kemudian diperkenalkan istilah “IAIN”
dengan “wider mandate,” atau “IAIN dengan mandat yang diperluas.”
Sejak itu, IAIN yang semula konsentrasi pada ilmu agama mulai
merambah bidang-bidang studi yang selama ini dikenal dengan ilmu
umum atau ilmu sekuler.56 Perubahan fundamental mulai muncul dengan
lahirnya Universitas Islam Negeri (UIN). UIN merupakan hasil konversi
IAIN yang secara kelembagaan berupa institut menjadi Universitas.57
Sebagai sebuah lembaga universitas, UIN tidak lagi seperti IAIN, di
dalamnya bukan hanya menekuni ilmu agama tetapi juga ilmu umum. 58
Untuk itu, Universitas memiliki cakupan yang cukup luas dalam
menyediakan kajian keilmuan.
Dengan melihat perkembangan yang sedemikian rupa, maka salah
satu sasaran manajemen perubahan adalah mengupayakan agar proses
perubahan berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan kesulitankesulitan seminimal mungkin.59 Itulah mengapa manajemen perubahan
diperlukan

bagi

lembaga

pendidikan

tinggi

Islam

dalam

rangka

menghasilkan perubahan yang semakin baik dan tepat sasaran.
Ketika dunia pendidikan memasuki era globalisasi seperti saat ini,
maka

pendidikan

Islam

dihadapkan

pada

tantangan

menuntut

kemampuan dan kemauan untuk menjawabnya. Jika lembaga pendidikan
Islam mampu merespon irama perubahan melalui inovasi-inovasi cerdas
56
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dan kreatifnya, maka peluang untuk “survive” akan sangat besar.60 Namun
jika tidak, tentu lembaga pendidikan Islam akan tertinggal.
Sejalan dengan perubahan yang harus terus dilakukan, hal itu
sesuai dengan amanat kaedah yaitu; hasil hari ini harus lebih baik dari
hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan perubahan di
masa yang akan datang harus lebih baik dari hari esok. Sebagaimana
dijelaskan dalam hadis:

ُ َحد
ٌ ُ َو َم ْن َكانَ يَ ْو ُمهُ ش ًَّرا ِم ْن أ َ ْم ِس ِه فَ ُه َو َم ْلع،ُون
ٌ " َم ِن ا ْست ََوى يَ ْو َماهُ فَ ُه َو َم ْغب: ِيث
ف
ُ  ََل يُ ْع َر," ون
الرؤْ يَا بِ ِزيَادَةٍ فِي
ُّ صانِي بِ ِه فِي
َ أ َ ْو:  قَا َل، يز ب ِْن أَبِي َر اوا ٍد
ِ إِ اَل فِي َمن ٍَام (حديث مرفوع) ِلعَ ْب ِد ْالعَ ِز
ِّ ِ ي) َولَعَ ال
"ان
ِ
ٍ ص
َ "و َم ْن لَ ْم يَكُ ْن فِي ِزيَادَةٍ فَ ُه َو فِي نُ ْق
ُّ  ( َر َواهُ ْالبَ ْي َه ِق،ِآخ ِره
َ َ الزيَادَة
Artinya: “Barang siapa yang dua harinya (hari ini dan kemarin) sama maka
ia telah merugi, barangsiapa yang harinya lebih jelek dari hari
sebelumnya maka ia tergolong orang-orang yang terlaknat”. Asal
usul hadit ini tidak diketahui kecuali dalam mimpinya ‘Abd ‘aziz Bin
Abi Rawaad, dia berkata “Nabi berwasiat kepadaku dalam sebuah
mimpi, dengan disebutkan kata tambahan diakhirnya” (HR alBaihaqy), kemungkinan isi tambahannya adalah “Barangsiapa tidak
terdapat tambahan diharinya maka ia dalam kekurangan. 61
Ungkapan tersebut hakikatnya memberikan pesan kepada kita agar
dalam kehidupan ini lembaga pendidikan Islam memiliki tradisi yaitu:1)
Anjuran untuk selalu meningkatkan kualitas hidup mereka dari satu masa
ke masa; 2) Anjuran untuk mewujudkan kreativitas dalam kehidupan
mereka; 3) Anjuran untuk mengadakan evaluasi secara terus menerus; 4)
Anjuran untuk menumbuhkan kesadaran penyempurnaan secara terus
menerus; 5) Anjuran untuk menghadirkan sesuatu yang baru dan positif
secara terus menerus; dan 6) Anjuran untuk membandingkan kondisi dan
mengambil yang terbaik.
Dilihat dari sudut pandang lembaga pendidikan Islam, tentu konsep
perguruan Tinggi Islam yang ideal adalah berbentuk "Universitas".62
Namun, tidak semua dari para tokoh setuju perihal perubahan institusi
60
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Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 139.

25

tersebut. Mereka memahami realitas UIN atau PTAI secara terpisah yaitu;
perubahan pandangan dunia (worldview) menyangkut agama dalam
konteks kehidupan umat manusia secara global saat ini. 63 Oleh
karenanya, menurut hemat peneliti perubahan tetap perlu dilakukan
dengan

mempertimbangkan

secara

matang

melalui

pendekatan

manajemen perubahan agar meminimalisir dampak kegagalan atas
proses perubahan itu sendiri.
Akhirnya, perubahan adalah suatu keniscayaan yang selalu terjadi.
Oleh sebab itu, perubahan perlu di-manage secara baik agar perubahan
mampu tercapai sesuai tujuan. Jika tidak, maka memungkinkan sebuah
perubahan akan mengalami

kegagalan. Dengan demikian, konversi

PTAIN baik STAIN atau IAIN yang akan konversi menuju universitas
diperlukan sebuah konsep manajemen perubahan pendidikan tinggi
secara benar. Selain karena perubahan adalah sebuah kebutuhan,
manajemen perubahan merupakan suatu cara atau alat mempersiapkan
perubahan dalam rangka tercapainya tujuan perubahan yang diinginkan
termasuk menjadikan perguruan tinggi yang kompetitif. Tidak hanya
selesainya capaian "universitasisasi", namun pengembangan lainya
seperti capaian menuju World Class University adalah asumsi penting
manajemen perubahan sangat relevan digunakan.
Berangkat dari pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti
tertarik mengkaji tentang “Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam
Menuju World Class University di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN
Sunan Gunung Djati Bandung”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat peneliti rumuskan
beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
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1. Mengapa manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam belum mampu
menghantarkan perguruan tinggi Islam menjadi World Class University?
2. Bagaimana manajemen perubahan yang dilakukan di UIN Sultan Syarif
Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung?
3. Bagaimana konsep standar World Class University di Indonesia dan
dunia Internasional?
4. Bagaimana manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam menuju
World Class University di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan
Gunung Djati Bandung?

C. Fokus Penelitian
Secara sederhana fokus penelitian bisa dipahami sebagai area
spesifikasi yang akan diteliti. 64 Untuk itu, fokus penelitian dalam kajian ini
digunakan sebagai batasan persoalan agar tidak terjadi pembahasan
yang meluas sehingga dapat menimbulkan pembahasan yang terlalu
general dan tidak terfokus pada pembahasan.
Adapun sebagai fokus penelitian ini adalah manajemen perubahan
kelembagaan (organization change) universitasisasi UIN Sultan Syarif
Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dikaji dalam
perspektif konsep manajemen perubahan dalam menuju World Class
University (WCU). Aspek manajemen perubahan peneliti kaji guna melihat
paradigma pengelolaan perubahan dari IAIN menjadi UIN baik UIN Sultan
Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, fokus
kajian World Class University dalam penelitian ini adalah dalam aspek Tri
Dharma Perguruan Tinggi sebagai karakteristik kelembagaan pendidikan
tinggi. Dan guna melihat indikator pada fokus penelitian WCU, peneliti
mengkombinasikan berbagai indikator WCU yang relevan, baik indikator
standar nasional pendidikan maupun berbagai teori WCU yang ada.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dengan

memperhatikan

pertanyaan-pertanyaan

sebagaimana

rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan ingin:
1. Mengungkap

alasan

yang

mendasari

manajemen

perubahan

pendidikan tinggi Islam belum mampu menghantarkan perguruan tinggi
Islam menjadi World Class University.
2. Mengungkap manajemen perubahan yang dilakukan di UIN Sultan
Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Mengungkap konsep standar World Class University di Indonesia dan
dunia Internasional.
4. Mengungkap manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam dalam
menuju World Class University di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Penelitian ini diharapkan berguna untuk:
1. Pengembangan teori dan konsep yang dapat dijadikan sebagai
panduan setiap perguruan tinggi yang akan berkonversi.
2. Sebagai model manajemen perubahan yang mampu terimplementasi
secara baik.
3. Memperluas wawasan dan informasi serta pemahaman mengenai
manajemen perubahan khususnya perguruan tinggi Islam.
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BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori
Menurut Gary Thomas, landasan teori adalah seperangkat definisi
atau pengertian konsep yang telah disusun secara rapi tentang variabelvariabel dalam sebuah penelitian.65 Hal itu senada dengan Juliansyah
Noor yang mendefinisikan landasan teori yaitu gambaran terhadap
seperangkat kumpulan konsep/konstruk, definisi, dan proposisi yang
terkait secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena. 66 Adapun
landasan teori yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:
1. Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam
a. Manajemen
Manajemen

sesungguhnya

bisa

dipahami

sebagai

proses

pelaksanaan aktivitas yang diselesaikan secara efisien dengan dan
melalui pendayagunaan orang lain.67 Menurut Mary Parker Follet,
manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang
lain (The art of getting things done through people).68 Definisi tersebut
perlu memperoleh perhatian khusus. Jangan sampai kita memahami
makna

tersebut

secara

negatif

dengan

maksud

memperdayai

memanfaatkan orang lain untuk memperoleh suatu tujuan. Maksud yang
terkandung dalam definisi tersebut sesunggunya memberikan pengertian
bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Dengan demikian, tidak salah jika dalam perjalanannya seseorang
membutuhkan orang lain untuk melakukan suatu tujuan.
Definisi lain juga memberikan pengertian bahwa manajemen adalah
suatu kemampuan atau keahlian. Sedangkan, pengertian secara umum
65

Gary Thomas, Education and Theori (New York: Mc Graw Hill, 2007), hal. 49.
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hal. 65.
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manajemen dimengerti sebagai suatu proses mendayagunakan orang
dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan
efisien.69 Manajemen juga bisa berarti sebagai seni untuk mencapai tujuan
yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat.70 Dari banyak arti yang
ada, sesungguhnya manajemen dapat dimaknai dengan tujuh sudut
pandang yaitu: (1) Manajemen sebagai alat atau cara (Means); (2)
Manajemen sebagai tenaga atau daya kekuatan (Force); (3) Manajemen
sebagai sistem (System); (4) Manajemen sebagi proses (Process); (5)
Manajemen sebagai fungsi (Function); (6) Manajemen sebagai tugas
(Task); (7) Manajemen sebagai aktifitas atau usaha (Activity/Effort).
Inti dari berbagai sudut pandang dan variasi pengertian manajemen
tersebut sesungguhnya adalah usaha me-manage (mengatur) organisasi
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan
produktif. Efektif berarti mampu mencapai tujuan dengan baik (doing the
right thing), sedangkan efisien berarti melakukan sesuatu dengan baik
(doing thing right).71
Dalam sudut pandang Islam manajemen menggunakan kata al-tadbir
(pengaturan).72 Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur)
yang banyak terdapat dalam al-Qur’an seperti firman Allah SWT:

             
   
Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu
naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun
menurut perhitunganmu. (as-Sajdah: 05)
Dari isi kandungan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT
adalah pengatur alam (al-Mudabbir/manager). Keteraturan alam raya ini
69
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merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam semesta
ini. Namun, karena Alllah telah menciptakan manusia di muka bumi ini
sebagai khalifah, maka manusialah yang harus mengatur dan mengelola
alam dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.
b. Perubahan
Petter Senge pernah mengungkapkan, apakah perubahan hanya
akan terjadi dalam kondisi krisis? Selanjutnya ia juga mengungkapkan
bahwa inovasi dan perubahan dapat terjadi tanpa adanya krisis. Itu artinya
perubahan dan inovasi dapat terjadi dalam kondisi apapun. 73 Baik dalam
kondisi krisis maupun tidak krisis.
Sementara itu, setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami
perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi
orang luar yang menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang
tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahanperubahan yang berhubungan dengan nilai sosial, pola-pola perilaku,
organisasi,

lembaga

kemasyarakatan,

lapisan

dalam

masyarakat,

kekuasaan dan wewenang, dan lain-lain.74 Semua itu sering kita temukan
dalam kajian ilmu sosiologi baik dalam kajian teoritis maupun praktis.
Dalam kajian keilmuan sosiologi, perubahan sosial menjadi salah
satu kajian yang selalu dibahas secara khusus terkait perubahan yang
terjadi di lingkungan masyarakat. Perubahan sosial merupakan gejala
yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di
dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur
sosial yang ada di dalamnya, sehingga menghasilkan suatu pola
kehidupan

yang

tidak

sesuai

fungsinya

bagi

masyarakat

yang

bersangkutan.75
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Menurut Wilbert Moore sebagaimana dikutip Setiadi dkk memandang
perubahan sosial sebagai “perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan
interaksi sosial”. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat
atau perubahan dalam organisasi sosial disebut perubahan sosial.
Perubahan sosial berbeda dengan perubahan kebudayaan. Perubahan
kebudayaan mengarah pada unsur-unsur kebudayaan yang ada.76 Contoh
perubahan sosial adalah perubahan peranan seorang istri dalam keluarga
modern. Sedangkan perubahan kebudayaan yaitu penemuan baru seperti
radio, televisi, internet, dan komputer yang dapat mempengaruhi lembaga
sosial.
Dalam tatanan perubahan kebudayaan,

maka peneliti dapat

merumuskan bahwa perubahan kebudayaan adalah segala sesuatu
perubahan pada tatanan karya, rasa, dan cipta manusia atau masyarakat
untuk menghasilkan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmani
(material

culture)

yang

dapat

digunakan

kebutuhan

hidup

dan

mengembangkan kemanusiaan seutuhnya.
Oleh sebab itu, Wilian F. Ogbur mengemukakan bahwa ruang
lingkup perubahan-perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan
baik yang material maupun imaterial. Kingley Davis, mengartikan
perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan
struktur masyarakat. Perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai
perubahan dalam hubungan sosial (social relationship) atau sebagai
perubahan

terhadap

keseimbangan

(equilibrium)

hubungan

sosial

tersebut.77
Selain itu, perubahan sosial tidak dapat terlepas dari perubahan
kebudayaan. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan merupakan
hasil dari adanya masyarakat, sehingga tidak akan ada kebudayaan
apabila tidak ada masyarakat yang mendukung, sehingga tidak ada
masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak mungkin
76
77
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ada kebudayaan tanpa ada masyarakat.78 Dengan demikian, baik
perubahan sosial dan kebudayaan dalam tatanan masyarakat pasti akan
mengalami perubahan secara terus menerus. Hubungan antara keduanya
dapat digambarkan sebagai berikut:

Perubahan
Sosial

Perubahan
Budaya

Gambar 2.1: Hubungan antara perubahan sosial & kebudayaan
Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang
berjudul “Sosiologi: Suatu Pengantar” menyebutkan faktor-faktor yang
mempengaruhi perubahan sosial dan kebudayaan yaitu; sebab yang
bersumber dalam masyarakat itu sendiri berupa; (bertambah atau
berkurangnya

penduduk,

penemuan-penemuan

baru,

pertentangan

(conflict) masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi).
Sedangkan sebab yang berasal dari luar masyarakat berupa; (sebabsebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia,
peperangan dengan Negara lain, dan pengaruh kebudayaan masyarakat
kebudayaan lain).79 Semua faktor-faktor tersebut sangat memungkinkan
yang menjadi salah satu faktor perubahan harus dilakukan.
Selain itu, Soekanto juga mengklasifikasikan beberapa bentuk
perubahan yaitu; perubahan lambat dan perubahan cepat, perubahan
kecil dan perubahan besar, perubahan yang dikehendaki (intended
change) atau perubahan yang direncanakan (planned change) dan
perubahan yang tidak dikehendaki (unintended change) atau perubahan
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yang tidak direncanakan (unplanned change).80 Dari pemaparan bentuk
perubahan tersebut, harapannya akan memberikan model perubahan
yang sedang dan akan kita lakukan baik dalam lingkup lingkungan sosial,
masyarakat maupun organisasi.
Untuk lebih terfokus dalam pembahasan perubahan, maka dapat
dipahami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti mengalami
perubahan. Jadi tidak ada yang bersifat permanen 81 atau tetap.
Perubahan merupakan sifat dasar dari masyarakat. Ini mengubah metafor
“kehidupan sosial”. Seperti kehidupan itu sendiri, kehidupan sosial meliputi
perubahan yang tiada henti; jika perubahan berhenti, maka berhenti pula
kehidupan.82
Perubahan, dalam bahasa Inggris disebut change atau taghyir
dalam bahasa arab. Perubahan juga dapat dimaknai sebagai beralihnya
keadaan sebelumnya (the before condition) menjadi keadaan setelahnya
(the after condition).83 Definisi lainya menyebutkan bahwa perubahan yaitu
membuat atau menjadikan berbeda, berbeda dengan sebelumnya, dan
bervariasi.84 Penekannya adalah membuat sesuatu yang berbeda.
Jika kita pahami secara mendalam, perubahan merujuk pada
sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan bisa juga
bermakna yaitu melakukan sesuatu hal dengan cara baru, mengikuti jalur
baru, mengadopsi teknologi baru, memasang sistem baru, mengikuti
prosedur-prosedur manajemen baru, penggabungan (merging), atau
melakukan reorganisasi.85 Pengertian lain tentang perubahan adalah
making things different yakni membuat sesuatu menjadi berbeda atau
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beralih baik dari sisi tempat, ukuran sifat dan sebagainya, 86 maka
praktislah perubahan akan menghasilkan perbedaan-perbedaan baru.
Menurut Wibowo

dalam bukunya

yang

berjudul

Manajemen

Perubahan mendefinisikan bahwa perubahan adalah bisa juga dipahami
sebagai sesuatu yang berbeda. Selanjutnya, menurut Potts dan LaMarsh
yang juga dikutip oleh Wibowo perubahan merupakan pergeseran dari
keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang
diinginkan di masa depan.87 Perubahan yang dimaksud adalah perubahan
yang akan membawa kemajuan dan kemaslahatan hidup. Perubahan
sesungguhnya menjadi cermin kehidupan yaitu sebagai tanda adanya
proses kehidupan yang terjadi.
Perubahan dalam arti yang lebih luas adalah respon terencana atau
tidak terencana terhadap tekanan-tekanan atau kekuatan-kekuatan dan
desakan-desakan yang ada. Kekuatan dan desakan teknologi, ekonomi,
sosial, politik, persaingan, dan aturan serta hukum membuat banyak
organisasi dan institusi perlu berubah karena adaptasi diperlukan untuk
dapat “survive”; meskipun didasari bahwa tekanan dan desakan yang
memprovokasikan perubahan dapat dianggap tantangan, rintangan,
ancaman atau peluang, yang jelas reaksi tetap ada. 88 Oleh karena itu,
bisa disimpulkan bahwa perubahan merupakan proses alamiah yang
praktis terjadi karena merupakan sebuah dinamika kehidupan.
Islam sendiri melihat perubahan adalah sebuah keniscayaan. Hal itu
tersurat dalam AS. Al-Ro’d ayat 11.

…..             …..
Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. (QS. al-Ra’d: 11)
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Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa perubahan memiliki
beberapa konsep yaitu: Pertama, perubahan akan meliputi semua ranah
yaitu; suku, agama, sosial, dan ras manusia. Karena Tuhan menciptakan
bersuku-suku, berbangsa-bangsa tentu akan mengalami perubah itu.

            
         
Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.
al-Hujurat: 13)
Pada ayat kedua, perubahan ada kalanya positif dan ada kalanya
negatif. Perubahan itu sendiri bisa bermakna beralih dari satu kondisi ke
kondisi lain dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena
itu, perubahan bisa bersifat positif dan negatif. Perubahan bisa mengarah
dari sesuatu hal yang negatif ke sesuatu hal yang positif, atau sebaliknya
dari posisi positif mengarah ke hal negatif.
Semua lingkungan organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis
dan berubah. Lingkungan eksternal organisasi cenderung merupakan
kekuatan yang mendorong untuk terjadinya perubahan. Di sisi lain, bagi
organisasi secara internal merasakan adanya kebutuhan akan perubahan.
Oleh karena itu, setiap organisasi menghadapi pilihan antara berubah
atau mati termakan zaman.
Lebih lanjut, di antara pakar yang menyebutkan faktor-faktor
pendorong perubahan yaitu Kreitner dan Kinicki yang kemudian dikutip
oleh Wibowo yaitu bahwa faktor-faktor perubahan sesungguhnya
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu external forces (kekuatan eksternal) dan
internal forces (kekuatan internal). Kekuatan eksternal berasal dari luar
organisasi, sedangkan kekuatan internal bersumber dari dalam organisasi.
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1. Kekuatan eksternal
Kekuatan eksternal yang menciptakan kebutuhan akan perubahan
datang dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut akan memberikan
tekanan

agar

setiap

lembaga

atau

organisasi

untuk

melakukan

perubahan. Oleh karena itu, akibat penetrasi yang dilakukan dari sumbersumber eksternal akan mempengaruhi setiap lembaga untuk melakukan
inovasi sesuai kebutuhan. Adapun beberapa faktor penyebab perubahan
adalah sebagai berikut: a) Demographic characteristics (karakteristik
demografis); b) Technological advancements (kemajuan teknologi); c)
Markets changes (perubahan pasar); d) Social dan political pressures
(tekanan sosial dan politik).89; dan e) Peraturan pemerintah dan undangundang.90
Dalam dunia pendidikan regulasi pemerintah adalah bagian dari efek
domino terjadinya tekanan politik kekuasaan yang sedang menjabat. Hal
tersebut sesungguhnya bagian dari hasil tekanan politik yang mencoba
merumuskan kebijakan yang dianggap perlu berupa peraturan pemerintah
dan perundang-undangan. Oleh karenanya, tekanan politik dan juga
regulasi pemerintah adalah dua siklus yang saling memiliki keterkaitan
yang menghasilkan sebuah perubahan.
2. Kekuatan internal
Selain faktor eksternal yang telah disebutkan di atas, kekuatan
internal juga dapat pula merangsang perlunya perubahan. Kekuatan ini
cenderung berasal dari operasi internal organisasi atau dari dampak
perubahan

eksternal.91

Adapun

beberapa

faktor

internal

yang

memungkinkan menyebabkan terjadinya perubahan adalah; 1) Human
resources problems/prospect (problem/prospek SDM); dan 2) Managerial
behavior/decisions (perilaku/keputusan manajerial), konflik antara manajer
dan bawahannya merupakan tanda bahwa perubahan diperlukan. Baik
89
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manajer maupun pekerja mungkin perlu interpersonal training. Kekuatan
untuk perubahan dapat datang dari adanya konflik, kepemimpinan yang
jelek, sistem penghargaan yang tidak adil, dan perlunya reorganisasi
struktural.92
Selanjutnya, menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya yang
berjudul

“Kiat

Meningkatkan

Produktifitas

Kerja”,

mengemukakan

beberapa faktor dari perubahan yaitu: 1) Konfigurasi tenaga kerja; 2)
Terobosan di bidang teknologi; 3) Ketidakpastian di bidang ekonomi; 4)
Persaingan yang semakin ketat; 5) Gejala-gejala sosial; 6) Pergeseran
nilai-nilai moral dan etika; dan 7) Situasi politik.93
Dari beberapa sumber faktor-faktor perubahan di atas, menunjukkan
bahwa perubahan merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan untuk
melangkah mengikuti perubahan, atau hanya sekedar terdiam terhimpit
perubahan. Adanya gejolak perubahan itu tentu harus dibarengi dengan
antisipasi kita termasuk lembaga pendidikan agar menyesuaikan situasi
perubahan. Hal itu tentu dipengaruhi adanya resistensi baik dari faktor
eksternal dan internal.
Kurt Lewin mengusulkan proses perubahan terdiri dari tiga yaitu
unfreezing, implementasi perubahan (change) dan refreezing.94 Hal ini
untuk mengantisipasi berbagai hambatan perubahan seseorang yang
terdiri dari kekhawatiran seseorang akan kehilangan nilai, kekhawatiran
ketidaktahuan dan adanya keyakinan bahwa berubah tidak baik untuk
organisasi.95 Pemahaman proses perubahan Lewin sebagai berikut:
a. Unfreezing (pencairan) yaitu sebuah tugas pertama bagi agen
perubahan. Lewin mengusulkan agar tahapan awal perubahan adalah
sistem sosial yang paling banyak dibekukan. Oleh karena itu, tugas
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awal mereka yang ingin menghasilkan perubahan adalah mencairkan
sistem dan menciptakan lingkungan baru.96 Penciptaan sebuah fase di
mana dapat dirasakan sebuah perubahan dan langkah-langkah yang
akan diambil untuk meminimkan penentangan. Pencairan ini dapat
dicapai

dengan

cara

meningkatkan

kekuatan-kekuatan

untuk

perubahan, menurunkan kekuatan-kekuatan penahanan, atau melalui
kombinasi dari keduanya.97
b. Change (perubahan) yaitu tahapan dimana ide-ide baru dipelajari. Pada
tahap ini, proses ini meliputi: membantu pemikiran karyawan, alasanalasan, dan penampilan dengan cara-cara baru. Tahap ini adalah saatsaat yang membingungkan, tanpa arah yang jelas, beban yang
berlebihan dan kekecewaan. Selain itu, tahap ini juga dipenuhi dengan
harapan-harapan,

penemuan-penemuan

baru

dan

kenikmatan-

kenikmatan baru.98
c. Refreezing

(pembekuan

mempertahankan
memerlukan

situasi

manajemen

kembali)
ini

atau

proses

yaitu

stabilitas

untuk

proses

pembekuan

kembali

perubahan

secara

baik

dan

berkelanjutan. Langkah terakhir yang kritis ini merupakan langkah yang
sangat penting untuk orang-orang yang dikenai perubahan.99
Sementara itu, Corner mengklasifikasikan proses perubahan dalam
beberapa fase, yaitu: the present state (keadaan sekarang), the transition
state (masa transisi), dan the desire state (keadaan yang diinginkan). 100
Adapun gambaran proses perubahan bisa digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.2: Proses perubahan Corner101
Selain proses perubahan, juga terdapat beberapa model perubahan
yang

merupakan

bagian

dari

teori

perubahan.

Beberapa

pakar

memberikan terminologi yang berbeda-beda tentang macam-macam
perubahan. Robbins, Greenberg dan Baron membedakan jenis perubahan
terencana dan tidak terencana. Kreitner dan Kinichi membagi menjadi
adaptive change, innovative change, dan radically innovative change.102
Menurut Wibowo, berdasarkan struktur perubahannya, perubahan
bisa terbagi menjadi dua bagian yaitu perubahan secara terencana
(planned change) dan perubahan tidak terencana (unplanned change).
Planned change bisa dipahami sebagai aktivitas perubahan yang
disengaja dan berorientasi pada tujuan. Sementara itu, Greenberg dan
Baron menyatakan sebagai aktivitas yang dimaksudkan dan sifatnya
sengaja dan dirancang untuk memenuhi beberapa tujuan organisasional.
Dan unplanned change atau perubahan tidak terencana merupakan
pergeseran aktivitas organisasional karena adanya kekuatan yang
sifatnya eksternal, yang berada di luar kontrol organisasi. Determinan dari
suatu perubahan tidak terencana dari suatu organisasi antara lain karena
organisasi terpaksa menerima pergeseran dalam tampilan demografis
angkatan

kerja.

Kekuatan

lain

adalah

karena

adanya

peraturan

pemerintah, persaingan ekonomi, dan perbedaan kinerja. 103
Sementara itu, berdasarkan tipologi perubahan, Kreitner dan Kinicki
mengelompokkan berbagai macam perubahan ke dalam tiga macam
101
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tipologi, yaitu: adaptive change, innovative change, dan radically
innovative change.
Adaptive change merupakan perubahan yang paling rendah tingkat
kompleksitasnya,

biaya

dan

ketidakpastiannya.

Adaptive

change

menyangkut pelaksanaan perubahan yang berulang di unit organisasi
yang sama, atau menirukan perubahan yang sama oleh unit kerja yang
berbeda.
Dalam innovative change

diperkenalkan praktik baru pada

organisasi. Innovative change berada di tengah kontinum dalam
kompleksitas,

biaya

dan

ketidakpastian.

Suatu

percobaan

yang

menerapkan flexible work schedule oleh suatu organisasi dikualifikasikan
sebagai innovative change jika melakukan modifikasi terhadap cara kerja
organisasi lain.
Radically innovative change merupakan jenis perubahan yang
paling sulit dilaksanakan dan cenderung paling menakutkan kepercayaan
manajerial dan keamanan kerja pekerja. Resistensi terhadap perubahan
cenderung meningkat begitu perubahan bergerak dari adaptive ke
innovative dan selanjutnya dari innovative ke radically innovative
change.104
Sebagai ilustrasi, di bawah ini disajikan tipologi perubahan yang
disampaikan oleh Kreitner dan Kinitcki yang dikutip oleh Wibowo
sebagai berikut:
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Adaptive
change
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a familiar
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Innovative
change

Introducing a practice new
to the organization

Radically
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Introducing a practice
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to change
Gambar 2.3:
Tipologi Perubahan105

Lebih lanjut, dalam perubahan setidaknya ada 3 agen perubahan
yang bisa berperan dalam setiap proses perubahan yaitu: 1) Para pelaku
perubahan dengan kekuasaan resmi (legitimacy of change) adalah
mereka yang memiliki kekuasaan yang diakui secara formal dan dianggap
sah; 2) Para pendorong dan penganjur timbulnya perubahan (instigators
of change) adalah mereka yang memandang perlunya perubahan karena
telah membandingkan dan melihat sesuatu yang baik di tempat lain,
seperti mereka yang baru kembali dari studi di luar negeri; dan 3) Para
fasilitator perubahan (facilitators of change) adalah mereka yang memiliki
kewibawaan dan diakui serta dikenal sebagai pemimpin informal yang
memudahkan serta melicinkan timbulnya perubahan. 106
Lebih lanjut, Rogers memberikan beberapa tahapan tentang peran
agen perubahan yaitu; 1) Untuk mengembangkan kebutuhan akan
perubahan; 2) Untuk membangun hubungan pertukaran informasi; 3)
Untuk mendiagnosis masalah; 4) Untuk menciptakan kesungguhan
maksud pada klien untuk berubah; 5) Untuk mewujudkan niat dalam
105
106

Kreitner/Kinicki, Organizational Behavior (United States: McGraw, 2011), hal. 539.
Azhar Arsyad, Op. Cit., hal. 147-148.

42

bertindak; 6) Untuk menstabilkan adaptasi dan mencegah penghentian; 7)
Untuk mencapai hubungan tujuan akhir.107 Keberhasilan agen perubahan
dalam melaksanakan perannya akan dapat membimbing perubahan yang
mengarah pada perubahan positif. Tidak sebatas itu, agen perubahan
menjadi salah satu unsur penentu keberhasilan dilakukannya sebuah
perubahan besar.
Konsepsi keislaman sendiri melihat perubahan sebagai sebuah
acuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu hari ini akan menjadi lebih baik
dengan hari kemarin. Untuk itu, jelas perilaku tersebut memotivasi diri kita
untuk merubah menjadi perilaku yang lebih baik dari hari ke hari.
Sebagaimana dijelaskan hadis berikut ini:

ُ َحد
ٌ ُ" َم ِن ا ْست َ َوى يَ ْو َماهُ فَ ُه َو َم ْغب:ِيث
 َو َم ْن َكانَ يَ ْو ُمهُ ش ًَّرا ِم ْن أ َ ْم ِس ِه،ون
ٌ ُفَ ُه َو َم ْلع
)(ر َواهُ ْالبَ ْي َه ِقي
َ ،" ون

Artinya: “Barangsiapa yang dua harinya (hari ini dan kemarin) sama maka
ia telah merugi, barangsiapa yang harinya lebih jelek dari hari
sebelumnya maka ia tergolong orang-orang yang terlaknat”. (H.R. AlBaihaqi).108

Selain itu, dapat dipahami bahwa perjalanan peristiwa perubahan
tentu akan muncul faktor-faktor penyebab perubahan sebagaimana yang
telah dijelaskan dalam bagian perubahan di awal tadi. Adanya peristiwa
perubahan memungkinkan bisa berasal dari faktor eksternal yang
mendorong, atau di sisi lain dari faktor internal yang mengharuskan untuk
berubah.
Secara praktis dalam lingkungan kehidupan manusia dan juga
organisasi akan menghadapi lingkungan yang dinamis dan berubah.
Lingkungan eksternal organisasi cenderung merupakan kekuatan yang
mendorong untuk terjadinya perubahan atau bahkan dari sisi internal yang
mengharuskan untuk berubah. Dengan demikian, sebuah organisi akan
berada di antara perubahan atau hanya akan mati tertekan oleh
perubahan.
107

Everettt M. Rogers, Diffusion of Inovation (Unitate States of America: The Free Press),
hal. 336-337.
108
HR. al-Baihaqi: No. 457.
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Oleh karenanya, perlu adanya pengelolaan perubahan guna
mewadahi perubahan agar adanya perubahan yang mampu memberikan
dampak yang positif. Di samping itu, diperlukan beberapa tahapan dalam
mengelola perubahan awal hingga akhir, sehingga pada tahapan akhir
diharapkan dapat mencapai konsep dari aplikasi perubahan yang benarbenar matang. Tahapan-tahapan ini di samping bermanfaat untuk
mematangkan rumusan perubahan juga sekaligus dapat menghindari atau
meminimalisir adanya resistensi masyarakat terhadap perubahan. 109
Deskripsi gambaran tahapan-tahapan atau strategi perubahan yang
semestinya dilakukan adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.4: Strategi Mengelola Perubahan110
Gambaran skema di atas menunjukkan suatu strategi yang berpijak
pada impian pada suatu lembaga ke depan yang disebut visi, kemudian
diikuti cara-cara mewujudkan impian itu secara operasional strategis yang
disebut misi. Untuk me-manage perubahan tersebut perlu bertolak dari visi
109
110

Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 223.
Ibid., hal. 224.
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yang jelas, yang kemudian dijabarkan dalam misi, dan didukung oleh skill,
insentif, sumber daya (fisik dan non fisik termasuk SDM), untuk
selanjutnya diwujudkan dalam rencana kerja yang jelas. Dengan demikan
akan terjadilah perubahan. 111 Jika salah satu aspek saja ditinggalkan,
memungkinkan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.
Selain itu, skema tersebut juga menunjukkan aspek-aspek yang
harus ada dalam melaksanakan perubahan. Jika saja salah satu aspek
terlepas atau tidak ada maka keadaan yang memungkinkan akan terjadi
yaitu hancur, bingung, cemas, perubahan lambat, frustasi, atau awal yang
keliru. Awal kekeliruan itu berpotensi menggagalkan perubahan positif
sebagai yang diharapkan. Semua kemungkinan itu bisa saja terjadi,
dimana perubahan akan mengarah pada perubahan yang berdampak
terhadap perubahan negatif sebagaimana yang tidak diharapkan dan
sekaligus perubahan yang mengarah pada perubahan positif.
Oleh karena itu, agen perubahan dalam melangkah lebih jauh perlu
mempertimbangkan terlebih dahulu mengkondisikan visi, misi, skill,
insentif, sumber daya, dan rencana kerja. Setelah itu, semua aspek
tersebut perlu dikontrol secara ketat, yaitu perlu adanya tujuan yang jelas
dan juga perlu adanya keterkaitan hubungan yang saling mendukung
antara aspek satu dengan yang lainnya.
Dalam

implementasinya,

pendekatan

manajemen

perubahan

menjadi hal yang perlu diperhitungkan demi melihat aspek kesiapan
dalam me-manage perubahan. Terdapat dua pendekatan utama dalam
manajemen perubahan yaiu planned change (perubahan terencana) dan
emergency change (perubahan darurat). Pada situasi tertentu planned
change lebih tepat dan pada kondisi lainnya, mungkin emergency change
lebih tepat.112 Kedua pendekatan manajemen perubahan tersebut menjadi
kunci pokok penentu dalam proses awal dalam menerapkan manajemen
perubahan dalam sebuah organisasi termasuk di dalamnya institusi
111

Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah
dan Perguruan Tinggi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 192.
112
Wibowo, Op. Cit., hal. 246.
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perguruan tinggi menuju kearah yang lebih baik, sehingga diperlukan
keseriusan dalam mengelola perubahan.
c. Pendidikan Tinggi Islam
Pendidikan tinggi Islam bagian noktah sejarah perjalanan bangsa ini.
Sejarah mencatat institusi pendidikan yang diperuntukkan bagi umat Islam
Indonesia didasari karena telah memberikan sumbangsihnya terhadap
kemerdekaan bangsa ini dari kekuasaan penjajah oleh Negara lain.
Lembaga pendidikan Islam di Nusantara awal berdirinya diprakarsai oleh
masyarakat. Awalnya sekumpulan guru di Sumatera Barat mendirikan
Sekolah Tinggi Islam tahun 1940 yang kemudian lembaga ini tidak
mengalami perkembangan. Di ibu kota Jakarta diprakarsai oleh Natsir dan
Hatta mendirikan Sekolah Tinggi Islam yang menjadi cikal-bakal
pendidikan tinggi Islam di kemudian hari yang kini pendidikan tinggi Islam
itu telah merata di seluruh tanah air.113
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012
dijelaskan bahwa pendidikan tinggi bisa dipahami sebagai 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. Sedangkan
istilah yang hampir menyerupai yaitu perguruan tinggi bisa dimaknai
sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 114
Jelas dari kedua istilah tersebut akan berbeda dari masing-masing
konsep.

Jika

bicara

tentang

penyelenggara

pendidikannya

maka

berhubungan dengan perguruan tinggi, sedangkan jika berbicara dengan
jenjang pendidikannya maka berhubungan dengan pendidikan tinggi baik
tingkat diploma, sarjana, magister, dan doktor. Untuk itu, bisa disimpulkan
bahwa perguruan tinggi bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.
113

114

Hasbi Indra, Pendidikan Tinggi Islam dan Peradaban Indonesia, dalam jurnal AlTahrir, Vol. 16, No. 1 Mei 2016, hal. 111.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
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Sumber lain memberikan pengertian tentang pendidikan tinggi yang
berarti tempat berlangsungnya pendidikan, yaitu pendidikan pada tingkat
tinggi.115 Sementara itu, tujuan pendidikan tinggi adalah penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi
tersebut adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.116
Melalui proses pendidikan secara perlahan dan pasti, maka taraf dan
kualitas kehidupan masyarakat akan mampu terangkat secara baik. Di
sinilah peran pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia
yang berkualitas untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin
kompetitif.
Sementara itu, penjelasan tentang Perguruan Tinggi Agama lslam
(PTAI) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
agama lslam sebagai kelanjutan pendidikan menengah untuk menyiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertaqwa,
berakhlaq mulia, dan memiliki kemampuan akademik, profesional,
dan/atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, baik di
bidang ilmu agama lslam maupun ilmu lain yang diintegrasikan dengan
agama lslam.117 Lebih lanjut Perguruan Tinggi Agama Negeri selanjutnya
disebut PTAN adalah perguruan tinggi agama yang diselenggarakan oleh
Departemen Agama atau, lembaga/instansi lain yang ditetapkan oleh
Menteri. Perguruan Tinggi Agama Swasta selanjutnya disebut PTAS
adalah perguruan tinggi agama yang diselenggarakan oleh badan swasta
dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum dan bersifat
nirlaba.118 Pencantuman label “Islam” pada institusi Pendidikan Tinggi
menunjukkan bahwa lembaga ini didirikan bersumber pada al-Quran dan
as-Sunnah,

manusia-manusia

yang

bermoral,

Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto,
(Yogyakarta: CV Andi, 2011), hal. 321.
116
Ibid., hal. 320.
117
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118
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berpengetahuan, cerdas, dan bertanggung jawab demi terciptanya
masyarakat yang sejahtera.
Kedudukan Islam sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat
dipahami dari ayat al-Qur’an itu sendiri yaitu dalam firman Allah SWT
sebagai berikut:

             
 
Artinya: Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini,
melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang
mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi
kaum yang beriman. (QS. an-Nahl: 64)
Ayat tersebut menandakan bahwa pendidikan Islam memiliki
kekhususan landasan filosofis dalam membentuk lembaga pendidikan
Islam yang seutuhnya. Selain kualitas keilmuan sains juga membangun
paradigma keilmuan yang bercirikan keilmuan Islam yang tentunya akan
mengsinergikan antara sains dan ilmu agama. Cikal bakal pemikiran inilah
yang kemudian memunculkan berbagai konsep pendidikan tinggi Islam
yang ditawarkan guna bersaing dengan lembaga pendidikan tinggi Islam
lainnya.
Untuk dapat melihat deskripsi perkembangan lembaga pendidikan
tinggi Islam di Indonesia, maka dapat penulis sajikan terkait tahapan siklus
perkembangan pendidikan tinggi Islam sebagai berikut:
a) Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA)
Tahun 1951 diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan Pengajaran Kebudayaan RI Nomor K/651 tanggal 20
Januari 1951 (Agama) dan Nomor 143/K tanggal 20 Januari 1951
(Pendidikan), maka pendidikan agama dengan resmi dimasukkan ke
sekolah-sekolah negeri dan swasta. Berdasarkan hal tersebut, maka tugas
Departemen Agama adalah menyiapkan tenaga guru agama. Dengan
tugas tersebut, maka pemerintah mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama
(ADIA) dengan tujuan “guna mendidik dan mempersiapkan pegawai
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negeri yang akan mencapai ijazah pendidikan semi akademi untuk
dijadikan ahli didik agama pada sekolah-sekolah lanjutan, baik umum
maupun kejuruan dan agama”.119
ADIA didirikan berdasarkan ketetapan Menteri Agama RI Nomor 1
Tahun 1957, tanggal 1Januari 1957 yang dipimpin oleh Mahmud Yunus.
Lama belajar di ADIA adalah 5 tahun yang dibagi pada dua tingkatan.
Tingkat semi akademik dengan masa belajar selama 3 tahun dan tingkat
akademik dengan masa belajar selama 2 tahun. Masing-masing tingkat
terdiri atas 2 jurusan yaitu Jurusan Agama dan Jurusan Sastra Arab.120
b) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Setelah PTAIN dikelola lebih kurang 9 tahun, muncul ide untuk
mengembangkan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu dan hal ini
didukung oleh situasi saat itu. Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 antara lain
menegaskan kembali kepada UUD 1945 dan Piagam Jakarta merupakan
satu kesatuan dengan konstitusi tersebut. Menjelang Dies Natalis IX
(PTAIN), pada tanggal 26 September 1959 berdasarkan Ketetapan
Menteri Muda Agama RI Nomor 41 tahun 1959 dibentuk “Panitia
Perbaikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang diketuai oleh Prof.
Dr. RHA. Soenaryo. Panitia ini sepakat bahwa PTAIN di Yogyakarta dan
ADIA di Jakarta untuk menggambukan kedua lembaga tersbut dengan
nama Institut Agama Islam Negeri “al-Jami’ah al-Islmiyah al-Hukumiyah”.
Dengan Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1960 tentang
pembentukan Institut Agama Islam Negeri. Peraturan ini resmi berlaku
mulai tanggal 9 Mei 1960. 121
c) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN)
Sejak tahun 1960, IAIN telah berkembang sampai ke daerah dan
masih

merupakan

cabang

dari

IAIN

Yogyakarta.

Tetapi

dalam

perkembangan selanjutnya IAIN cabang itu berdiri sendiri. Setelah berdiri
119

Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di
Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 124.
120
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sendiri banyak di antara IAIN ini yang memiliki fakultas cabang di
beberapa daerah, salah satunya adalah IAIN Alauddin. IAIN Alauddin
memiliki beberapa Fakultas di Makassar tetapi juga memiliki fakultas yang
sama di Palu, Ternate, Gorontalo, Palopo, Ambon, Kendari dan Manado.
Demikian pula halnya dengan IAIN yang lain yang tersebar di seluruh
Indonesia.
Untuk memehuni ketentuan yang berlaku maka seluruh fakultas yang
ada di cabang, harus dilepaskan atau bergabung ke fakultas induk.
Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1997, tanggal 2 Maret
1997 sebanyak 33 Fakultas Cabang diresmikan menjadi Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN).122
d) Universitas Islam Negeri (UIN)
Saat ini beberapa lembaga Pendidikan Tinggi Islam telah melakukan
perubahan status. IAIN berubah status menjadi UIN, STAIN berubah
status menjadi IAIN. Dari upaya perubahan status ini beberapa di
antaranya telah berhasil melakukan perubahan status tersebut.
Ada beberapa dasar pemikiran yang menjadi landasan perubahan
status dari IAIN dan STAIN menjadi UIN, yaitu: 1) Integrasi antara bidang
ilmu agama dengan bidang ilmu umum (perennial knowledge dengan
accquined knowledge) sehingga antara kedua ilmu menyatu, sehingga
tidak lagi terjadi dikotomi; 2) Berubahnya status madrasah sebagai
sekolah yang berciri khas agama Islam. Sehingga tamatan Madrasah
Aliyah lebih dipersiapkan untuk memasuki universitas. Oleh karena itu apa
yang diajarkan di madrasah sama dengan apa yang diajarkan di sekolah;
3) Alumni UIN lebih terbuka kesempatan untuk mobilitas vertikal
dibandingkan alumni IAIN dan lebih beragam lapangan kerja yang bisa
dimasuki.123
Hingga tahun 2020 telah terjadi perubahan dalam bentuk
peningkatan status dari IAIN menjadi UIN atau dari STAIN menjadi
122
123
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IAIN/UIN. Di antara PTAIN yang telah mengalami perubahan/peningkatan
status adalah: 1) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (dari IAIN); 2) UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta (dari IAIN); 3) UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru
(dari IAIN); 4) UIN Alauddin Makassar (dari IAIN); 5) UIN Sunan Gunung
Jati Bandung (dari IAIN); 6) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (dari
STAIN); 7) UIN Ar-Raniry Banda Aceh (dari IAIN); 8) UIN Raden Fatah
Palembang (dari IAIN); 9) UIN Sumatera Utara (dari IAIN); 10) UIN Sunan
Ampel Surabaya (dari IAIN); 11) UIN Walisongo Semarang (dari IAIN); 12)
UIN Mataram (dari IAIN); 13) UIN Imam Bonjol (dari IAIN); 14)

UIN

Antasari Banjarmasin (dari IAIN); 15) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
(dari IAIN); 16) UIN Raden Intan Lampung (dari IAIN); 17) UIN Sultan
Maulana Hasanuddin Banten.124 Selain ketujuh belas PTAIN yang telah
disebutkan tadi, saat ini ada beberapa PTAIN yang sedang berbenah diri
dan dalam proses untuk melakukan peningkatan status dari IAIN menjadi
UIN dan dari STAIN menjadi IAIN.
Hingga kini perubahan atau konversi perguruan tinggi Islam menjadi
salah

satu

proses

pengembangan

dalam

meningkatkan

kualitas

perguruan tinggi Islam. Untuk itu, sebelum membahas detail terkait
perubahan kelembagaan, perlu dipahami dahulu makna transformasi
secara komprehensif.
Istilah transformasi sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perubahan bentuk, sifat, fungsi, atau
dengan istilah lain yaitu perubahan struktural dengan menambah,
mengurangi, atau menata kembali. 125 Sedangkan dalam bahasa Inggris
transform yang berarti mengendalikan suatu bentuk ke bentuk lain. Jadi
transformasi sosial berarti membicarakan tentang proses perubahan
struktur, sistem sosial, dan budaya. Transformasi di satu pihak dapat
bermakna

proses

perubahan

atau

pembaharuan

struktur

sosial,

sedangkan di pihak lain mengandung arti proses perubahan nilai. Manusia
124
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hidup di dunia yang senantiasa berubah, kebiasaan dan aturan-aturan
kesusilaan,

hukumnya,

lembaga-lembaga

terus

berubah.

Semua

perubahan tersebut mengakibatkan perubahan yang lain terjadi secara
timbal balik. Masyarakat dan budayanya terus mengalami perubahan.126
Selain itu, menurut Wahyu Karya Tumakaka menyatakan bahwa
transformasi adalah merupakan proses berkelanjutan untuk mencapai visi
organisasi.127 Dengan demikian, transformasi bisa dipahami sebagai
sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai
pada tujuan yang diinginkan. Selain itu, proses bertransformasi sesuai
dengan perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap
pengaruh unsur eksternal dan internal

yang akan mengarahkan

perubahan ke arah yang lebih baik.
Dari

pengertian

tersebut,

maka

pemahaman

transformasi

kelembagaan dapat dipahami sebagai perubahan kontinu yang dilakukan
organisasi dalam mandat dan fungsi yang sama, namun cara delivery-nya
berubah.128 Jelas sebuah proses transformasi kelembagaan akan terus
berlanjut mengalami perubahan sesuai batas pengaruh tuntutan zaman
yang sesuai dengan faktor perubahan pada saat itu. Sehingga, perubahan
kelembagaan menjadi sebuah keniscayaan dalam tahapan tertentu.
Selain itu, transformasi sering kali dipadukan dengan kata inovasi.
Inovasi sendiri bisa dimengerti sebagai perubahan yang signifikan dalam
status quo yaitu mempertahankan status sekarang daripada status
sebelumnya, dalam panduan ini berarti sebuah perubahan yang
dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi orang-orang dengan membuat
situasi yang lebih baik dalam beberapa cara.129 Sejalan dengan hal
tersebut, maka inovasi bisa dimengerti sebagai bagian dari perubahan.
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Mengutip penjelasana Rogers ahli dalam teori diffusion of innovation,
Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu
inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu
sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal
tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers, yaitu “as the
process by which an innovation is communicated through certain channels
over time among the members of a social system.”

130

Lebih jauh,

dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat
khusus berkaitan dengan penyebaranan pesan-pesan yang berupa
gagasan baru, atau dalam istilah Rogers difusi menyangkut “which is the
spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate
users or adopters.”131 Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang
dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur
secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika
suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi bagi
orang itu. Konsep "baru" dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama
sekali
Menurut Rogers, ada 3 jenis keputusan dalam melakukan inovasi
yaitu: 1) Keputusan inovasi pilihan, keputusan untuk menerima atau
menolak inovasi yang dibuat oleh individu yang independen terhadap
keputusan oleh anggota sistem lainnya; 2) Keputusan inovasi kolektif,
memilih untuk mengadopsi atau menolak inovasi yang dibuat oleh
concesus di antara anggota sebuah sistem; dan 3) Keputusan inovasi
wewenang, pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi yang
dilakukan oleh individu yang relatif sedikit dalam sistem yang memiliki
kekuasaan, status, atau keahlian teknis.132 Ketiga keputusan inovasi
tersebut memberikan pilihan tentang bagaimana merespon perubahan
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yang ada di sekitar kita, bisa jadi kita akan menerima atau menolaknya,
atau bahkan mengadopsi atau menolak sebuah perubahan yang ada.
Perubahan organisasi adalah suatu kebutuhan ketika organisasi
sudah tidak lagi sesuai dengan lingkungannya. Sebagai organisasi
pelayan publik, birokrasi pun perlu menyesuaikan organisasinya dengan
perubahan

lingkungan

yang

terjadi.

Begitu

pentingnya

terhadap

perubahan lingkungan akhirnya menjadi syarat utama apabila organisasi
tersebut agar tetap survive.133 Kemampuan organisasi untuk bertahan
hidup (survive) ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk berubah,
menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.
Tantangan dan permasalahan pendidikan merupakan isu pokok yang
tetap layak untuk dikaji dalam lingkungan manajemen pendidikan. Dewasa
ini sistem pendidikan nasional pada umumnya, dan sistem pendidikan
tinggi Islam khususnya menghadapi berbagai tantangan yang cukup
kompleks dan mendasar, terutama dalam pembangunan masyarakat,
Negara dan bangsa. Tantangan ini bersumber dari dua faktor yang saling
berpengaruh, baik dari faktor luaran (ekstern) maupun faktor dalam
(intern).134

Oleh

sebab

itu,

lembaga

pendidikan

dituntut

mampu

melakukan perubahan dan pengembangan agar mampu merespon dan
mengatasi berbagai tantangan tersebut.
Menurut Rogers, proses inovasi dalam sebuah organisasi dapat
diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan sebagaimana gambar berikut:
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Gambar 2.5: Lima Tahapan Proses Inovasi Dalam Sebuah Organisasi135
Dalam gambar di atas dijelaskan bahwa proses inovasi dalam
sebuah organisasi terdiri dari dua kegiatan utama yaitu: 1) inisiasi,
didefinisikan sebagai semua pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan
perencanaan untuk adopsi inovasi, yang mengarah pada keputusan untuk
mengadopsi, dan 2) implementasi, semua kejadian, tindakan, dan
Keputusan yang terlibat dalam menempatkan dan melakukan inovasi.
keputusan untuk mengadopsi (ditunjukkan sebagai garis putus-putus
vertikal pada gambar di atas) membagi inisiasi, terdiri dari pengaturan
agenda dan peraturan yang cocok, mulai dari implementasi, terdiri dari
tiga tahap untuk mendefinisikan ulang/restrukturisasi, mengklarifikasi, dan
rutinitas.
Menurut Hoy dan Miskel dalam Abdul Aziz Wahab memandang
bahwa pendidikan, termasuk sekolah merupakan sistem terbuka. Model
sistem terbuka ini memandang organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh
lingkungan, melainkan juga bergantung pada lingkungan tersebut.
Sebagai sistem terbuka, agar bisa bertahan, maka organisasi harus
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mampu beradaptasi dan mengadaptasi lingkungannya untuk berubah.136
Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) adalah bagian dari transformasi.
Perubahan yang terjadi dari STAIN/IAIN ke UIN diharapkan akan mampu
meningkatkan kualitas pengembangan kelembagaan bagi pelayanan
pendidikan. Dengan bertransformasi menjadi universitas, maka akan
terjadi tambahan pelayanan pendidikan dan sekaligus juga akan
memperluas akses pendidikan secara universal dengan penawaran
berbagai program studi.
Setelah penulis paparkan dari beberapa term definisi masing-masing
konsep baik manajemen, perubahan dan pendidikan tinggi, maka bisa
peneliti kombinasikan dalam konsep manajemen perubahan pendidikan
tinggi. Konsep ini kemudian menjadi pemahaman baru yang berupa
perpaduan

beberapa

kata

yaitu;

“manajemen”,

“perubahan”

dan

"pendidikan tinggi". Untuk itu, memahami konsep manajemen perubahan
pendidikan tinggi dalam kajian ini menjadi sangat urgen demi memperoleh
kajian yang representatif.
Memahami manajemen dan sebuah perubahan pendidikan tinggi
adalah suatu kebutuhan, namun tidak cukup hanya sampai di situ.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana perubahan tersebut dapat
dikelola secara baik. Untuk itu, pemahaman tentang manajemen
perubahan diperlukan agar kemungkinan keberhasilan suatu upaya
perubahan lebih besar menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, manajemen
perubahan perlu mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya,
menjalankan proses perubahan dengan benar, dan memberikan peran
dan tanggung jawab kepada semua

stakeholder

sesuai dengan

proporsinya.
Pemahaman perubahan pendidikan tinggi dapat dipahami sebagai
suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana
dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada
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orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut.137 Oleh karena itu,
perubahan memerlukan pengelolaan dampak perubahan pada orang yang
terlibat di dalamnya. Selanjutnya, manajemen perubahan pendidikan
tinggi adalah pendekatan terstruktur untuk transisi individu, tim, dan
organisasi dari kondisi saat ini ke keadaan masa depan yang diinginkan,
untuk memenuhi atau melaksanakan visi dan strategi. Ini adalah proses
organisasi

yang bertujuan untuk

memberdayakan karyawan

agar

menerima dan merangkul perubahan di lingkungan mereka saat ini. 138
Esensi dasar suatu manajemen perubahan pendidikan tinggi sebenarnya
mengarah pada pembaharuan atau inovasi. Menurut Jim Euchner inovasi
is management of change139; yaitu inovasi adalah manajemen perubahan.
Dalam proses manajemen perubahan sendiri bisa digambarkan sebagai
model manajemen perubahan sebagai berikut:
CHOICE PROCESS

CHANGE

TRAJECTORY PROCESS

CHANGE PROCESS

Gambar 2.6: Model Manajemen Perubahan Burnes140
Selain itu, dapat pula digambarkan teori model manajemen
perubahan pendidikan tinggi Islam sebagai beriku:
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Gambar 2.7: Teori Model Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam
Oleh sebab itu, makna manajemen perubahan pendidikan tinggi
dapat dipahami sebagai proses me-manage sebuah perubahan lembaga
pendidikan tinggi secara baik. Falsafah dasar perubahan bisa dimaknai
segala perubahan akan menghasilkan dua sisi mata uang yakni,
memungkinkan perubahan akan menghasilkan hasil yang baik, atau justru
akan semakin memburuk. Oleh karena itu, pemahaman manajemen
perubahan adalah solusi yang akan membantu dalam menyelesaikan
tujuan proses perubahan. Indikator manajemen perubahan pendidikan
tinggi Islam dalam penelitian ini adalah; 1) Eksplorasi perubahan; 2)
Perencanaan perubahan; 3) Pengorganisasian perubahan; 4) Tindakan
perubahan; 5) Integrasi perubahan; dan 6) Evaluasi perubahan.
2. World Class University
Sebelum membahas tentang World Class University (WCU) secara
mendalam, peneliti ingin menguraikan sedikit tentang konsep berdaya
saing (competitive advantage). Daya dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau
bertindak.141
141

Sedangkan

kata

saing

berarti

berlomba,

dahulu

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen
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mendahului.142

Pengertian daya dalam kalimat daya saing bermakna

kekuatan, dan kata saing berarti mencapai lebih dari yang lain, atau beda
dengan yang lain dari segi mutu, atau memiliki keunggulan tertentu. 143 Itu
artinya, daya saing dapat bermakna sebagai kekuatan dalam berusaha
menjadi

lebih baik dari yang lainnya dalam hal tertentu baik yang

dilakukan seseorang, kelompok maupun organisasi tertentu.
Menurut Z. Heflin Frinces dalam Sunyoto, daya saing merupakan
hasil puncak dari berbagai keunggulan dan nilai lebih yang dimiliki untuk
membuat sesuatu, baik berupa organisasi, produk maupun jasa.
Keunggulan tersebut dilahirkan dari proses kerja dan kinerja yang
dilakukan dengan tingkat kualitas yang baik dan konsep manajemen
profesional modern ditambah adanya kontribusi dari berbagai sumber
daya yang terbaik, misalnya bahan baku, sumber daya manusia,
keuangan yang cukup. Hal-hal yang dibangun dari istilah daya saing
adalah kita memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan daya
saing di sini adalah daya bersaing dan kekuatan melakukan persaingan,
namun bukan diartikan sebagai persaingan yang dimaknai sebagai untuk
saling mengalahkan, menjatuhkan atau menghancurkan.144
Porter dalam Sumihardjo menyebutkan bahwa istilah daya saing
sama dengan competitiveness atau competitive. Sedangkan istilah
keunggulan bersaing sama dengan competitive advantage.145 Lebih lanjut
Sumihardjo memberikan penjelasan tentang istilah daya saing ini. Ia
mengungkapkan bahwa daya saing bermakna kekuatan, dan kata saing
berarti mencapai lebih dari yang lain, atau beda dengan yang lain dari segi
mutu, atau memiliki keunggulan tertentu.146 Dengan demikian, daya saing
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juga sering disejajarkan dengan istilah keunggulan bersaing, sehingga
keunggulan bersaing sering kali dijadikan sebagai bagian dari landasan
utama berdaya saing.
Menurut Porter keunggulan bersaing merupakan pencarian posisi
bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri, sebagai area
terjadinya persaingan.147 Sementara itu, Sofjan Assauri mengatakan
keunggulan bersaing merupakan keunggulan relatif suatu organisasi yang
dapat melebihi para pesaingnya. Kemudian untuk identifikasi keunggulan
bersaing harus menggunakan pengetahuan dan informasi dari hasil
analisis internal, dengan mengacu analisis rantai nilai, analisis pelanggan
dan analisis kompetensi inti. 148 Masih menurut Porter149, indikator daya
saing yaitu: 1) Harga bersaing; 2) Kualitas produk; dan 3) Keunggulan
produk.
Ada tiga strategi dalam menghadapi persaingan, menurut Porter
menggunakan tiga strategi pemposisian bersaing (competitive positioning
strategy) yang dikenal dengan strategi generik, yaitu150:
a. Keunggulan biaya menyeluruh
Di sini perusahaan berupaya untuk mencapai biaya rendah sehingga
dapat menetapkan harga yang lebih rendah dari harga pesaingnya,
dengan demikian diharapkan dapat merebut pangsa pasar yang lebih
besar. Memiliki posisi biaya rendah akan membuat perusahaan
memperoleh hasil laba di atas rata-rata dalam industrinya meskipun
ada kekuatan persaingan yang besar. Posisi biayanya memberikan
kepada perusahaan tersebut ketahanan terhadap rivalitas dari para
pesaing.

147

Michael E. Porter, Competitive Advantage (Keunggulan Bersaing): Menciptakan dan
Mempertahankan Kinerja Unggul (Tanggerang: Karisma, 2007), hal. 13.
148
Sofjan Assauri, Strategik Marketing, Sustaining Lifetime Customer Value (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 103.
149
Michael E. Porter, Op. Cit., hal. hal. 419.
150
Ibid., hal. 71-72.

60

b. Diferensiasi
Strategi generik yang kedua adalah mendiferensiasikan produk atau
jasa yang ditawarkan perusahaan, yaitu menciptakan sesuatu yang
baru yang dirasakan oleh industri secara menyeluruh sebagai hal yang
unik. Seperti, citra rancangan atau merek, karakteristik khusus,
pelayanan pelanggan, jaringan menyeluruh, atau bidang-bidang lain
yang dijadikan sebagai keunikan. Untuk menciptakan nilai produk dan
program pemasaran berbeda sehingga akhirnya muncul sebagai
pemimpin kelas dalam perusahaan.
c. Fokus
Perusahaan harus memusatkan perhatian pada usaha yang melayani
beberapa pangsa pasar dengan baik dan bukan mengejar seluruh
pasar. Dengan demikian, perusahaan akan mampu melayani target
strategisnya yang sempit secara efekif dan efisien dibandingkan
pesaing yang lebih luas.
Berney menyajikan struktur yang lebih kongkrit dan komprehensif
untuk

mengidentifikasi

pentingnya

kompetensi

untuk

memperoleh

keunggulan bersaing yang berkesinambungan, yakni: bernilai: (valuable),
merupakan kompetensi langka diantara perusahaan-perusahaan yang
ada dan pesaing potensial (rare), tidak mudah ditiru (inimitability), dan
tidak mudah digantikan (non-substitutability).151
Dalam membangun daya saing produk atau layanan, dibutuhkan
analisis mendalam terkait pasar atau keinginan dan kebutuhan konsumen.
Sehingga melalui hasil analisa tersebut akan didapatkan gambaran akan
produk atau layanan yang akan diberikan kepada para penggunannya.
Konsep daya saing dalam al-Quran dengan dijelaskan melalui
penerapan prinsip fastabiqul khoirot yakni berlomba-lomba dalam
melakukan kebaikan, hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT
dalam QS. Al-Baqoroh ayat 148:
151
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Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia
menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat)
kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan
mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Fastabiqul khoirot bukan hanya menjadi kekuatan penggerak (driving
force) tapi juga akan menjadi kekuatan magnetik (magnetic force). Artinya
perbuatan seperti itu bukan sekedar mampu menggerakkan orang tapi
juga dapat menjadi kekuatan magnet yang dapat menyedot perhatian
orang banyak.152
Daya saing pendidikan tidak dimaksudkan untuk menghancurkan
atau mematikan lembaga-lembaga pendidikan sebagaimana militer
menghancurkan lawan-lawannya dalam peperangan, atau tudak seperti
para pebisnis menggunakan strategi bersaing untuk melumpuhkan para
pesaingnya agar mereka memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya. Peningkatan daya saing pendidikan dimaksudkan agar sekolah
atau lembaga pendidikan tinggi dapat mempersiapkan masa depan
peserta didiknya agar mereka dapat hidup di zamannya yang berbeda
dengan zaman ketika mereka menuntut ilmu.153
Dapat ditarik kesimpulan bahwa daya saing merupakan kemampuan
atau kekuatan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan untuk berusaha
menjadi unggul dalam hal-hal tertentu guna menghadapi persaingan.
Tujuan dari adanya daya saing adanya untuk dapat mempersiapkan masa
depan peserta didiknya agar mereka dapat hidup di zamannya yang
berbeda dengan zaman ketika mereka menuntut ilmu.
Jika uraian daya saing yang telah peneliti uraikan sebagaimana di
atas tadi, maka daya saing perguruan tinggi bisa penulis pahami sebagai
152
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kemampuan dari perguruan tinggi untuk menunjukkan keunggulan
bersaing dan menawarkan nilai yang lebih atas kinerjanya dalam hal
tertentu, dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang paling
menguntungkan, dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya.
Perguruan tinggi dapat diposisikan memiliki daya saing ketika suatu
perguruan tinggi telah memenuhi indikator-indikator pencapaian tertentu
yang dimulai dari input, proses dan output terhadap pengamalan nilai-nilai
Tri Dharma Perguruan Tinggi. Citra perguruan tinggi menjadi penting
untuk meningkatkan visibilitasnya di mata publik, baik nasional maupun
internasional yang nantinya ternyata sangat berpengaruh terhadap
peringkat perguruan tinggi tersebut.
Jika kita melihat fenomena perkembangan perguruan tinggi saat ini,
maka setiap universitas mempunyai cita-cita daya saing tinggi, dan ingin
mewujudkan World Class University (WCU). Salah
adalah

sejumlah

pengakuan dalam

penelitian, kualitas SDM,

lingkup

laboratorium,

satu

kriterianya

internasional, baik

proses

belajar

itu

mengajar,

termasuk juga dari sisi kapasitas teknologi informasi dan popularitasnya.
Istilah “universitas kelas dunia” atau “World Class University” (WCU)
sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hingga
saat ini belum ada pengertian yang baku apa itu pengertian universitas
kelas dunia. Dalam kamus Oxford, kelas dunia atau “world class” secara
umum bisa kita pahami sebagai kedudukan ranking diantara yang paling
terdepan di dunia, of an international standard of excellence (mempunyai
standar keunggulan internasional). 154 Sehingga, dalam hubungannya
universitas kelas dunia bisa dipahami sebagai kedudukan ranking
terdepan di antara perguruan tinggi di dunia.
Universitas kelas dunia lahir dengan pengembangan diri dan upaya
untuk memenuhi standar universal. Lebih dari itu, persaingan dalam
segala lini kehidupan sosial telah menjadi kebutuhan termasuk kompetisi
lembaga pendidikan tinggi. Maka dari itu, sudah menjadi kebutuhan
154
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bersama bahwa setiap universitas dituntut mampu bersaing tidak hanya
dalam lingkup lokal, nasional akan tetapi harus mampu bersaing dalam
lingkup global atau internasional.
Menurut Bambang Sudibyo juga menyatakan apa yang disebut
sebagai kampus berkelas internasional. Namun secara implisit ia
menyatakan bahwa pengertian berkualitas atau tidak dari sebuah kampus
harus dilihat dari hasil kompetisi antara satu kampus dengan kampus
lainnya. Alur logika yang digunakan Bambang Sudibyo dapat ditebak,
bahwa kampus berkelas internasional adalah yang memiliki peringkat
bagus dalam kompetisi tersebut, dan kompetisi yang dimaksud tiada lain
adalah kompetisi internasional.155 World Class University juga kerap
didefinisikan pada penilaian, perankingan, dan pengakuan yang berskala
internasional pada universitas atau kampus di berbagai negara. 156
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa world class university
adalah sebuah perguruan tinggi yang mampu melaksanakan peran dan
wewenangnya sebagai lembaga pendidikan yang bereputasi di tingkat
dunia. Baik bereputasi dalam pengajaran (teaching), kemampuan sumber
daya manusia (SDM), publikasi ilmiah (research), dan berdaya saing yang
mumpuni.
Argumen yang mengemukakan mengapa kampus-kampus berupaya
menjadi berkelas dunia adalah agar dapat bersaing dengan kampuskampus kelas dunia dan sekaligus menghasilkan lulusan yang juga dapat
bersaing dengan lulusan berbagai negara maju di dunia internasional.
Argumen-argumen tersebut muncul pada dasarnya karena memang
melihat beberapa kenyataan mutakhir akibat dari globalisasi dalam
berbagai sendi kehidupan. Pertama, globalisasi dalam bidang ekonomi
yang mewujud dalam praktik ekonomi pasar bebas. Kedua, globalisasi
dalam bidang budaya dalam bentuk masuknya budaya asing ke
Indonesia. Ketiga, globalisasi tenaga kerja sebagai akibat dari praktik
155
156

http://ardianumam.web.ugm.ac.id/?p=224, diakses pada Tanggal 23 Desember 2019.
http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=498#.WpubLdx3IX, diakses pada Tanggal 28 Desember 2019.

64

ekonomi pasar bebas. Keempat, globalisasi bidang pendidikan dengan
pendirian lembaga pendidikan di banyak negara berkembang dan
beasiswa antar-negara. Dalam globalisasi tersebut setiap orang seakan
dituntut menguasai pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan
sebagai modal utama memasuki ekonomi pasar bebas, tujuannya agar
dapat berkompetisi dan memenangkan kompetisi global. 157 Tuntutan
global menghantarkan lembaga pendidikan harus mampu survive dalam
memberikan pelayanan jasa pendidikan. Jika tidak, memungkinkan
lembaga pendidikan sekalipun akan mati ditelan perubahan yang ada.
Dampak globalisasi membuat negara-negara berkembang (new
emerging and developing countries) merasa harus menyetarakan kualitas
dirinya

sejajar

dengan

negara-negara

maju

dilihat

dari

Human

Development Index (HDI), Program for International Student Assessment
(PISA), dan lainnya. Dari sinilah nilai-nilai kompetisi ditabur dan tumbuh
subur,

terlebih ketika dipupuk

oleh rasa

inferioritas

diri

negara

berkembang dalam bentuk pengejaran angka-angka HDI, PISA, dan
sejenisnya. Dengan kondisi tersebut, dapat dipahami mengapa pihak
kampus (dan juga pemerintah) tampak begitu bersemangat dengan World
Class University yang dianggap sebagai dorongan cara untuk dapat
bertahan dan berkompetisi di tengah globalisasi.
Label World Class University atau universitas kelas dunia yang
muncul dari hasil pemeringkatan lembaga survei dunia semacam Times
Higher Education-QS World University Rangking hendaknya tidak
dijadikan tujuan utama bagi perguruan tinggi di Indonesia. 158 WCU
menjadi salah satu indikator kecil yang dapat memicu kompetisi perguruan
tinggi dalam meningkatkan kearah global. Keterbukaan kompetisi di
tingkat dunia harus diakui sebagai bentuk dorongan perguruan tinggi agar
dapat masuk ke tingkat dunia. Oleh sebab itu, penilaian mutu pendidikan
157

http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=498#.WpuB2
edx3IV, diakses pada Tanggal 12 Januari 2020.
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tinggi di Indonesia perlu ditata kembali dengan standar yang dapat diakui
dunia internasional.
Dalam konteks tersebut, penataan kembali standar penilaian mutu
perguruan tinggi di Indonesia dapat diarahkan dari cita-cita sebagai World
Class University menjadi standar penilaian tidak ada salahnya. Artinya,
perlu ada kesepakatan mengenai mutu pendidikan di Indonesia. Konsep
World Class University (WCU) sesungguhnya tidak dikenal dalam kosa
kata Eropa dan Amerika karena mereka hanya mengembangkan
pendidikan tinggi yang bermutu dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Riset-riset dapat mengembangkan IPTEK yang dimaksud
dan sekaligus menjadi pengembangan budaya serta etika manusia.
Singkatnya, mereka hanya membangun universitas yang established
(mapan). Kosa kata World Class University tersebut justru muncul dalam
dunia perguruan tinggi Asia.159 Hal tersebut ada karena dorongan
lembaga pendidikan tinggi yang berada di Asia ingin sejajar dengan
perguruan tinggi Eropa dan Amerika.
Saat itu, sejak tahun 2012, ketika Den Xiao Ping, seorang tokoh
reformasi Tiongkok minta agar universitas Tiongkok harus seperti
universitas-universitas di Eropa dan Amerika. Kemudian mulai ada
rangking universitas (time higher supplement) supaya universitasuniversitas yang ada di Tiongkok sejajar dengan universitas-universitas
Eropa dan Amerika yang sudah established (mapan). Dengan hal Itu,
maka kita dapat mengenal perguruan tinggi di Tiongkok seperti Shanghai
Jiao Tong Wur University sebagai universitas kelas dunia. 160 Dengan
begitu, WCU memang hanyalah sebuah istilah yang dijadikan sebagai
brand kompetisi kemajuan dalam lembaga pendidikan khususnya di
wilayah Asia. Istilah tersebut hingga saat ini menjadi pacuan berbagai
perguruan tinggi dalam negeri dalam mencapai Perguruan Tinggi kelas
dunia dan kompetitif secara global.
159

Afrianto dkk, Isu-Isi Kritis Dalam Pendidikan Tinggui: Sebuah Tinjauh Aktual terhadap
Praktik Pendidikan Tinggi Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 69.
160
Ibid., hal. 70.
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Sementara, dalam aspek pemahaman WCU mempunyai pengertian
yang berbeda-beda, baik target maupun kriteria penilaiannya. Belum ada
kesepakatan secara final yang memberikan definisi secara baku apa yang
yang dipahami World Class University. Istilah “universitas kelas dunia”
atau World Class University menurut mayoritas kamus adalah "ranking
among the foremost in the world" (menduduki ranking di antara yang
terdepan di dunia), of an international standard of excellence (mempunyai
standar keunggulan internasional). 161
Hal lain yang menggambarkan World Class University adalah,
seperti yang dikemukakan Jamil Salmi bahwa sebuah universitas yang
hendak mencapai predikat sebagai World Class University harus
mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah concentration of
talent, Abundant resource, favorable governance.40 Berikut adalah
gambaran kriteria WCU:

Gambar 2.8: Karakteristik WCU oleh Jamil Salmi
Sementara itu, Levin, Jeong dan Ou yang juga mencoba untuk
mengungkapkan apa yang dimaksud sebagai World Class University.
Hasil riset tentang definisi World Class University yang mereka kumpulkan
dari beberapa literatur menyatakan bahwa memang tidak ada definisi

161

Jamil Salmi, The Chellenge of Establishing World-Class University (Wasington, Dc:
The Wolrd Bank, 2009), hal. 8.
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yang pasti tentang World Class University.162 Ia juga menyatakan bahwa
kampus berkelas internasional adalah kampus dengan fakultas yang
secara tetap mempublikasikan penelitian mereka pada jurnal-jurnal yang
diakui oleh disiplin keilmuan masing-masing, juga lulusannya dapat
bekerja di seluruh penjuru dunia.163 Selain pengertian tersebut masih
banyak pengertian yang beragam dimana pada intinya menunjukkan
perbedaan pandangan dan definisi dari World Class University tersebut.
Menurut Bambang Sudibyo juga menyatakan apa yang disebut
sebagai kampus berkelas internasional. Namun secara implisit ia
menyatakan bahwa pengertian berkualitas atau tidak dari sebuah kampus
harus dilihat dari hasil kompetisi antara satu kampus dengan kampus
lainnya. Alur logika yang digunakan Bambang Sudibyo dapat ditebak,
bahwa kampus berkelas internasional adalah yang memiliki peringkat
bagus dalam kompetisi tersebut, dan kompetisi yang dimaksud tiada lain
adalah kompetisi internasional.164 World Class University juga kerap
didefinisikan pada penilaian, perankingan, dan pengakuan yang berskala
internasional pada universitas atau kampus di berbagai negara. 165
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa World Clas University
adalah sebuah perguruan tinggi yang mampu melaksanakan peran dan
wewenangnya sebagai lembaga pendidikan yang bereputasi di tingkat
dunia (international). Baik bereputasi dalam pengajaran (teaching),
kemampuan sumber daya manusia (SDM), publikasi ilmiah (research),
dan berdaya saing (kompetitif).
Dalam

aspek

yang

cukup

sederhana,

peneliti

mencoba

menginterpretasikan tawaran pemahaman World Class University yang
disebutkan oleh Jamil Salmi. Menurutnya WCU dapat dipahami melalui 3
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Levin, Henry M., Jeong, Dong Wook, & Ou, Dongsu, What is World Class University?
Paper for The Conference Of The Comparative and International Education Society,
Honolulu, Hawaii, March 2006, hal. 3.
163
Ibid., hal. 32.
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http://ardianumam.web.ugm.ac.id/?p=224, diakses pada Tanggal 27 Februari 2020
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68

pengertian dasar yaitu; 1) Self-declaration; 2) Reputation; dan 3)
Rangking.166 WCU dalam konteks tersebut bisa dipahami bahwa WCU
bisa dimengerti sebagai sebuah deklarasi diri institusi dalam mengklaim
sebuah capain perguruan tinggi di tingkat dunia. Atau mungkin saja WCU
memang sebuah capaian reputasi kinerja organisasi dalam sebuah
capaian tertentu. Selain itu, WCU juga bisa dimaknai sebagai sebuah
perangkingan dunia dalam posisi teratas dalam peringkat global. Dengan
begitu, dari tawaran Salmi tersebut paling tidak penelitian ini akan
mencoba melihat dari ketiga aspek tersebut khususnya di lingkungan
lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia.
Dalam rangka mengetahui sebuah universitas diasumsikan sebagai
world class university, salah satu indikatornya adalah melalui lembaga
pemeringkatan, meskipun hal tersebut hanya menjadi salah satu
parameter saja. Lembaga itu secara khusus menilai universitas yang
tersebar di dunia dengan ketentuan indikator penilaiannya. Beberapa
lembaga pemeringkatan tersebut di antaranya THE (Times Higher
Education), ARWU (Academic Rangking of World University), QS
(Quacquarelli Symonds, Webometrics dan lain sebagainya.
Dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga
internasional sebagai referensi dalam orientasi persaingan global, Times
Higher Education (THE) meluncurkan metodologi barunya dengan 13
(tigabelas) indikator yang dibagi dalam 5 (lima) kategori: (1) Perkuliahan,
terutama lingkungan belajarnya (bobotnya 30 persen); (2) Penelitian,
volume, income dan reputasinya (bobotnya 30 persen); (3) Kutipan, imbas
penelitian (bobotnya 32,5 persen); (4) Pemasukan industri, inovasi
(bobotnya 2,5 persen); dan (5) Staf dan mahasiswa internasional
(bobotnya 5 persen). Lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini.
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Jamil Salmi, The Challenge of Establishing World-Class University, WCU Conference,
Shanghai 2 November 2009, hal. 6
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Gambar 2.9: Kriteria Times Higher Education Pada 2010 dengan
Menggandeng Thomson Reuters167
Selain

lembaga

pemeringkatan

tersebut,

ada

lembaga

pemeringkatan lainnya yaitu QS (Quacquarelli Symonds) World Class
University. QS dianggap lembaga yang dapat melakukan pemeringkatan
secara objektif dan lembaga ini telah melakukan penilaian kualitas
Perguruan Tinggi sejak tahun 2004. QS menggunakan 5 (lima) kriteria,
yakni: (1) Academic Peer Review atau analisis dari komunitas elit
akademik (bobotnya 40 persen). QS bertanya pada para akademisi lintas
negara mengenai universitas terbaik dalam bidang yang mereka kuasai;
(2) Recruiter Review, hampir sama dengan Academic Peer Review, hanya
saja statusnya tidak tetap (bobotnya 10 persen); (3) Faculty Student Ratio
yang melihat kualitas perkuliahan (bobotnya 20 persen); (4) Citation Per
Faculty atau publikasi ilmiah per fakultas yang dikutip dalam skala
internasional (bobotnya 20 persen); (5) International Orientation atau
orientasi

167

internasional

yang

dilihat

dari

presentase

mahasiswa

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2010-2011/analysismethodology.html, diaskes pada Tanggal 13 Januari 2020.
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internasional dan staf internasional (bobotnya 10 persen). 168 Dalam
pengamatan pegiat lembaga pendidikan menyatakan bahwa kriteria yang
digunakan oleh THE lebih bagus ketimbang QS, ibaratnya THE adalah
sebagai koreksi atas kelemahan metodologi QS sebelumnya. Perbedaan
tersebut

menurut

peneliti

sudah

sewajarnya

karena

lembaga

perangkingan tersebut sebagai Non-Government Organization (NGO)
tentu memiliki kriteria masing-masing dalam melakukan penilaian sebagai
metode penilaian yang dianggap paling relevan.
Selain itu, ada lembaga perangkingan lain yang dilakukan oleh
Webometrics. Webometrics adalah pemeringkatan berdasarkan pada
eksistensi sebuah kampus di dunia maya. Webometrics merupakan
sebuah inisiatif dari Cybermetrics Lab, sebuah kelompok penelitian dari
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), bagian dari Dewan
Riset Nasional di Spanyol. Dalam situs resminya, mereka menyatakan
bahwa: "Cybermetrics Lab is devoted to the quantitative analysis of the
Internet and Web contents specially those related to the processes of
generation and scholarly communication of scientific knowledge. This is a
new emerging discipline that has been called Cybermetrics (our team
developed and publishes the free electronic journal Cybermetrics since
1997) or Webometrics".169
Secara umum tujuan perangkingan yang dilakukan Webometrics
adalah untuk meyakinkan komunitas akademik dan politik mengenai
pentingnya publikasi web yang tidak hanya bisa untuk diseminasi
pengetahuan akademik, melainkan juga untuk mengukur aktivitas ilmiah,
kinerja dan imbasnya. Webometrics juga tidak dilihat dari banyaknya
pengunjung atau desain dari website sebuah kampus tertentu, melainkan
dari kualitas secara global dan keterlihatan (visibility) kampus tersebut
(lebih lengkapnya lihat www.webometrics.info). Webometrics menjangkau
168

Diunduh dari http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/methodology/simple-overview, diakses pada Tanggal 13 Januari 2020
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Diunduh dari website resmi Webometrics pada Tanggal 13 Januari 2020
(http://www.webometrics.info/about.html).
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atau menilai aktivitas dari segenap sivitas akademika kampus, baik formal
berupa

e-journal

dan

sejenisnya

maupun

komunikasi

informal.

Webometrics mendasarkan pada data kuantitatif yang dapat dikumpulkan
dari berbagai aktivitas kampus dan segenap sivitas akademiknya di dunia
maya yang sekiranya memenuhi indikator mereka.
Dalam hal ini Webometrics memiliki empat indikator penilaian: (1)
Size atau ukuran keterjangkauan, yakni jumlah halaman web yang dapat
dijangkau oleh empat mesin pencari, Google, Yahoo, Live Search, dan
Exalead; (2) Visibility atau keterlihatan, yakni jumlah total link eksternal
yang unik dan dapat dijangkau oleh Yahoo Search; (3) Rich Files atau
banyaknya file yang relevan dengan aktivitas akademik dan publikasi
dalam format Adobe Acrobat (pdf), Adobe PostScript (ps), Microsoft Word
(doc) and Microsoft Powerpoint (ppt). Data tersebut diambil dari Google,
Yahoo Search, Live Search and Exalead; (4) Scholar atau jumlah paper
dan kutipan tiap domain akademik berupa paper, laporan penelitian dan
lainnya yang masuk dalam Google Scholar.
Persentase perhitungan Webometrics, visibility (external links) 50
persen, size (web pages) 20 persen, rich files 15 persen, dan scholar 15
persen. Alasan persentase visibility atau keterlihatan yang sangat besar
adalah: "The inclusion of the total number of pages is based on the
recognition of a new global market for academic information, so the web is
the adequate platform for the internationalization of the institutions. A
strong and detailed web presence providing exact descriptions of the
structure and activities of the university can attract new students and
scholars worldwide. The number of external in links received by a domain
is a measure that represents visibility and impact of the published material,
and although there is a great diversity of motivations for linking, a
significant fraction works in a similar way as bibliographic citation".170
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Diunduh dari website resmi Webometrics pada Tanggal 13 Oktober 2010:
(http://www.webometrics.info/ about_rank.html).
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Dengan kata lain, basis penilaian Webometrics pada visibilitas web
sebuah kampus adalah berdasarkan pada pandangan “pasar global baru”
mengenai informasi akademik, oleh karena itu web menjadi sangat
penting sebagai sarana internasionalisasi kampus. Salah satu tujuannya
adalah ketika web tersebut dapat menampilkan aktivitas kampus secara
lebih lengkap, diharapkan akan dapat menarik minat mahasiswa dan para
sarjana dari seluruh penjuru dunia. Basis penilaian tersebut merujuk pada
metodologi perankingan Berlin Principles of Higher Education Institutions
yang pada dasarnya sekarang telah menjadi perusahaan profit dan pihak
Webometrics mengakui itu".171
Lebih lanjut Webometrics memberikan beberapa catatan yang
menekankan

keunggulan

mereka

dibandingkan

dengan

praktik

perankingan oleh lembaga lain, antara lain: (1) Perankingan yang di-back
up oleh perusahaan profit harus mengecek secara serius; (2) Survei tidak
lagi tepat digunakan sebagai alat untuk mengukur World Rankings, karena
tidak ada individu yang memiliki pengalaman mendalam, multinasional,
dan multidisiplin yang masuk sebagai sampel representatif di universitasuniversitas; (3) Analisis link (link analysis) lebih kuat untuk evaluasi
kualitas ketimbang analisis kutipan (citation analysis) yang hanya
mengakomodasi pengakuan formal dari sekelompok ahli, karena link tidak
hanya mencakup kutipan bibliografis, tapi juga melibatkan pihak ketiga
yang terlibat dalam aktivitas kampus. 172
Apa yang dikemukakan oleh Webometrics tersebut merupakan
kritikan terbuka bagi lembaga perankingan lain, terutama THE dan QS.
Sebagai

institusi

yang

berbasis

pada

lembaga

penelitian

resmi,

Webometrics agaknya mencurigai netralitas dan independensi THE dan
QS yang di-back up penuh oleh perusahaan profit Thompson Reuters,
Scopus, Elsevier dan Quacquarelli Symonds sendiri. Hal tersebut wajar
171

Diunduh dari website resmi Webometrics pada Tanggal 13 Januari 2020,
http://www.webometrics.info/methodology.html.
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terjadi karena memang kritikan itu muncul dari berbagai kalangan tidak
hanya THE, QS, bahkan Webometrics sendiri tidak luput dari kritikan
meskipun memiliki aspek kelebihan misalnya dengan mengunggulkan link
analysis menghindari subjektifitas penilaian yang kerap terjadi seperti
citation analysis yang bertumpu pada elit intelektual saja.
Saat ini beberapa institusi telah banyak menjadikan tolak ukur
pemeringkatan sebagai dorongan dalam meningkatkan reputasinya di
tingkat global. Peringkat atau rangking inilah yang agaknya juga dimaksud
oleh pemerintah dan pihak kampus serta mereka yang sepakat dengan
gagasan World Class University di Indonesia. Dapat dilihat betapa gegap
gempitanya ketika beberapa kampus di Indonesia naik peringkat dalam
pemeringkatan kampus melalui THE, QS, dan Webometrics misalnya.
Dengan kata lain, jika kampus-kampus di Indonesia berorientasi menjadi
unversitas berkelas dunia, maka sebenarnya yang segala daya upaya
kampus

tersebut

sedang

diupayakan

untuk

naik

kelas

dalam

pemeringkatan THE, QS, dan Webometrics.
Sementara itu, Kemenristekdikti sebagai lembaga Kementerian
yang menaungi Pendidikan Tinggi di Indonesia juga memiliki kriteria
tersendiri dalam membuat klasterisasi pemeringkatan secara nasional.
Pemeringkatan

Perguruan

Tinggi

yang

dilakukan

oleh

Kemenristekdikti berfokus pada indikator atau penilaian yang berbasis
Output-Outcome Base, yaitu dengan melihat Kinerja Masukan dengan
bobot 40 % yang meliputi kinerja Input (15%) dan Proses (25%), serta
Kinerja Luaran dengan bobot 60% yang meliputi Kinerja Output (25%),
dan Outcome (35%).173 Indikator tersebut sudah melalui beberapa
penambahan sebagai upaya merespon perubahan 4.0. Penambahan
tersebut sebagai upaya agar perguruan tinggi dapat secara aktif
merespon perkembangan zaman, terutama revolusi industri 4.0 dan
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kebutuhan tenaga kerja. Gambaran tersebut dapat dilihat sebagai
berikut:
Tabel 2.1: Matriks Aspek Penilaian Pemeringkatan Kemenristekdikti
OUTPUT 40%
NO
INPUT
PROSES
15%
25%
% Dosen S3
Akreditasi
1
institusi BAN-PT

OUTCOME 60%
OUTPUT
OUTCOME
25%
35%
Artikel
ilmiah Kinerja inovasi
terindeks
per
dosen
% Lektor Kepala Akreditasi Prodi Kinerja
%
Lulusan
& Guru Besar
BAN-PT
penelitian
yang
memperoleh
2
pekerjaan
dalam waktu 6
bulan*)
Rasio
Pembelajaran
Kinerja
Jumlah
sitasi
3 Mahasiswa
& daring*)
kemahasiswaan per dosen*)
Dosen
Mahasiswa
Kerjasama PT
Prodi
Jumlah patent
4 asing
terakreditasi
per dosen*)
internasional
Dosen asing*)
Kelengkapan
Kinerja
laporan
pengabdian
5
PDDIKTI*)
kepada
masyarakat*)
Laporan
6
keuangan*)
Ket: *) Indikator baru pada Klaster PT Indonesia 2019
Dari

kriteria

Kemenristekdikti

di

atas,

peneliti

melihat

Kementerian Pendidikan Tinggi ingin mengupayakan peningkatan
kualitas reputasi perguruan tinggi secara global khususnya di
Indonesia. Jika hal tersebut dilihat sebagai capaian Kemenristekdikti
dalam

membuat

indikator

pemeringkatan

nasional

khususnya

Perguruan Tinggi Umum (PTU) baik Negeri maupun Swasta, namun
masih

belum

terakomodir

khususnya

untuk

Pendidikan

Tinggi

Keagamaan Islam (PTKI) baik yang Negeri maupun Swasta. PTKI
masih belum memiliki standar yang cukup jelas sebagai acuan
mandiri. Karena selama ini PTKI secara umum masih menggunakan
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pemeringkatan secara bebas baik Webometrics, QS, THES, maupun
ARWU

sebagai

modal

untuk

melihat

reputasi

perkembangan

perguruan tingginya. Hal itu sebetulnya tidak menjadi persoalan, akan
tetapi tentu indikator yang dijadikan penilaian belum mengakomodir
secara komprehensif program studi yang ada di Perguruan Tinggi
tersebut.
Sementara itu, salah satu tolak ukur universitas bisa disebut sebagai
World Class University (WCU) atau universitas kelas dunia harus dengan
standar ukuran yang jelas. Parameter tersebut terkait seberapa banyak
fakultas maupun program studi dan unit-unit lain dalam universitas itu
mampu meraih sertifikat akreditasi internasional. 174 Itu hanyalah salah
satu dari sekian banyak tolak ukur pengakuan WCU. Untuk melihat
teori model konsep pengembangan WCU secara seksama, maka
dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:
WORLD CLASS UNIVERSITY
(WCU)

World class copetencies

International recognition

Citation/webometrics

Quality information &
knowledge resources

Network

Publication

Research & development

UNIVERSITY
Gambar 2.10: Model Pengembangan World Class University
Secara lebih lanjut, dalam kajian teori ini peneliti mencoba
mengsintesakan beberapa indikator atau tolak ukur WCU secara
174

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0706/25/jateng/ 55340.htm, diakses pada
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komprehensif. Beberapa indikator tersebut yaitu; 1) Keunggulan
penelitian (Excelence in Research). Penelitian adalah jantungnya
atmosfir akademik universitas kelas dunia. Sementara itu, inovasi
yang dihasilkan menjadi pengakuan dalam penerapan research yang
telah dilakukan sehingga menghasilkan teknologi tepat guna; 2)
Reputasi akademik (Academic Reputation). Reputasi akademik bisa
berupa kualifikasi dosen yang memadai, kualitas pengajaran, serta
pengakuan alumni di dunia kerja; 3) Fasilitas dan dana yang memadai
(Adequate Facilities & Funding). Fasilitas yang memadai dengan
didorong sumber dana melimpah menjadi kunci utama WCU, karena
tanpa dana melimpah kegiatan ilmiah yang berkualitas t idak mungkin
terlaksana; 4) SDM berbakat (concentration of talents). Universitas
kelas dunia mampu menarik para mahasiswa, dosen berbakat, serta
para peneliti hebat dari berbagai penjuru dunia; 5) Pengelolaan yang
baik (favorable goverment). Pengelolaan lembaga yang baik adalah
memiliki kompetisi yang tinggi, serta memiliki motivasi berkarya dan
mampu membuat produk sesuai kebutuhan masyarakat, selain juga
didukung dengan aturan pendukung; 6) Pengakuan internasional
(Internationalization Recognition). Pengakuan ini berupa pengakuan
internasional baik lembaga sertifikasi maupun akreditasi yang menjadi
salah satu indikator bahwa lembaga pendidikan bereputasi kelas
dunia; dan 7) Internasional (Internationaization). Internasional adalah
salah satu indikator penting, dimana komponen ini menjadi bukti
kelayakan secara global bisa berupa kelas internasional, serta
mobilitas dosen/mahasiswa internasional.
Dalam perjalanan perkembangan PTKI di Indonesia, tidak ada
salahnya lembaga pendidikan tinggi Islam ikut serta dalam persaingan
WCU sebagai pemicu dalam meningkatkan kualitas kelembagaan.
Namun, kita mesti memiliki orientasi yang lebih luas dalam melihat
tantangan dan peluang PTKI di Indonesia secara lebih jauh. Karena
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konsep WCU hanyalah washilah (perantara) dan itu bukanlah ghoyyah
(tujuan) utama pengembangan kelembagaan.
Dalam melihat kedua variabel dalam penelitian ini, bentuk teori
model yang representatif dalam kajian ini adalah sebagai berikut:
CHANGE STRATEGY
UPGRADING
Improvement
Expansion

GOVERMENT

MERGING
Merger
Transformation
Inovation

WORLD CLASS
UNIVERSITY
WCU

CREATING
Creating
Starting

Gambar 2.11: Model Manajemen Perubahan Organisasi Menuju WCU
(Jamil Salmi)175
Dari teori model yang telah penulis sajikan tersebut, bisa dipahami
bahwa proses perubahan menuju World Class University dapat melalui
beberapa strategi perubahan yaitu; upgrading (pengembangan/ekspansi);
merging (penggabungan, transformasi, atau inovasi); dan creating
(membuat baru/memulai dari awal). Ketiga strategi tersebut sangat
memungkinkan menjadi landasan utama dalam pengembangan menuju
WCU terutama dalam lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
Sebab, dalam dinamika perkembangan PTKI di Indonesia memiliki
otonomi pengembangan kelembagaan sehingga akan menghasilkan
strategi pengembangan kelembagaan yang beragam.
Berdasarkan hasil kajian konsep teori di atas, dapat disimpulkan
bahwa manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam adalah sebuah
konsep formulasi manajemen dalam me-manage perubahan yang terjadi
175

Jamil Salmi, The Chellenge of Establishing World-Class University (Wasington, Dc:
The Wolrd Bank, 2009), hal. 48.
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dalam mencapai tujuan tertentu, termasuk tujuan menjadi World Class
University. Selain itu, manajemen perubahan pendidikn tinggi Islam juga
dapat dimengerti sebagai pendekatan terstruktur untuk transisi individu,
tim, dan organisasi dari kondisi saat ini ke keadaan masa depan yang
diinginkan, guna memenuhi atau melaksanakan visi dan strategi.
Adapun indikator manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam
dalam penelitian ini adalah; 1) Eksplorasi perubahan; 2) Perencanaan
perubahan; 3) Pengorganisasian perubahan; 4) Tindakan perubahan; 5)
Integrasi perubahan; dan 6) Evaluasi perubahan. Sementara indikator
World Class University yaitu 1) Upgrading (pengembangan); 2) Merging
(penggabungan); dan 3) Creating (pembuatan baru).
Tabel. 2.2: Kategori dan Indikator Teori
No

Kategori

1

Manajemen Perubahan
Pendidikan Tinggi Islam

2

World Class University

Indikator
1. Eksplorasi perubahan
2. Perencanaan perubahan
3. Pengorganisasian perubahan
4. Tindakan perubahan
5. Integrasi perubahan
6. Evaluasi perubahan
1. Upgrading (pengembangan)
2. Merging (penggabungan)
3. Creating (pembuatan baru)

B. Penelitian yang Relevan
Adapun beberapa penelitian relevan terdahulu yang sesuai dengan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Pertama, penelitian Yensi Afriza (2013) dengan judul “Implementasi
Manajemen Perubahan oleh Kepala Sekolah”. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa sekolah menengah atas Muhammadiyah Bengkulu
Selatan telah melakukan berbagai implementasi manajemen perubahan
oleh kepala sekolah. Perubahan yang dilakukan

oleh kepala sekolah

SMA Muhammadiyah Bengkulu selatan lebih berfokus pada pengambilan
keputusan dan kebijakan yang dilakukan kepala sekolah, dan cara dalam
manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana
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pendidikan, manajemen tenaga pendidik, manajemen keuangan dan
manajemen hubungan masyarakat yang diberlakukan di sekolah.
Kedua, penelitian Abdul Malik Karim Amrullah (2011) dengan judul
“Perubahan Model Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren”. Hasil dari
penelitian ini di antaranya; menemukan fenomena yang menarik yaitu
tentang perubahan organisasi pesantren; temuan yang kedua adalah
tentang tipologi Kyai; temuan ketiga adalah tentang perubahan sistem
pembelajaran diniyah ke salaf yaitu pesantren yang tidak memiliki standar
mutu pembelajaran, perubahan orientasi belajar para santri yang lebih
memprioritaskan pada pengembangan ilmu umum, metode menghafal,
memiliki praktek pembelajaran dan menurunnya jumlah santri; dan temuan
yang keempat adalah tentang kategori pemangku kepentingan.
Ketiga, Penelitian Anshori (2014) dengan judul “Integrasi Keilmuan
atas UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang, 2007-2013". Hasil
penelitian ini menghasilkan konsep perubahan keilmuan dari masingmasing perguruan tinggi tersebut. Konversi perguruan tinggi menuntut
perubahan paradigma perguruan tinggi untuk membentuk karakter
keilmuan masing-masing. Hasil dari konsep perubahan dari masingmasing perguruan tinggi tersebut tergambarkan yaitu; UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta berparadigma integrasi keilmuan dialogis universal,
dengan tagline: knowledge, piety, integrity. Sementara UIN Sunan
Kalijaga menganut paradigma membangun sains Islam seutuhnya,
Integrasi-Interkoneksi keilmuan dengan merajut trilogi khazanah keilmuan.
Dan UIN Malang, berparadigma integrasi universal ulul albab dengan
metafora pohon ilmu.
Keempat, penelitian Adrian Ungureanu, Silvia Rascu-Pistol, and
Anca Ungureanu (2014) dengan judul “Management and Change in
Romanian Education”. Penelitian ini menghasilkan konsep bahwa sebuah
lembaga sekolah yang sukses dalam suatu institusinya yaitu jika mampu
melihat dinamika, dan membuka diri untuk berubah dan mampu memanage tantangan dengan baik. Oleh karenanya, jika menginginkan
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sebuah perubahan yang berarti di lingkungan sekolah kita harus
mengetahui alasan dan kondisi yang memerlukan perubahan, tujuan dan
sasaran hasil perubahan atau aktivitas komponen strategi yang dibuat
untuk rencana operasional.
Kelima,

penelitian

Carlo

D’Ortenzio

(2012)

dengan

judul

“Understanding Change and Change Management Processes: A Case
Study” Penelitian ini memperlihatkan bahwa sektor masyarakat umum
memahami

perubahan

dan

manajemen

perubahan

berdasarkan

pengalaman sebuah proses dan praktik perubahan dalam organisasinya.
Pemahaman

para

karyawan

menggambarkan

bahwa

perubahan

merupakan sebuah proses yang kompleks. Perubahan tidak semuanya
mudah dipahami oleh para karyawan. Kebingungan mengenai keperluan
dan tujuan sesuatu kasus yang negatif. Secara positif, manager-manager
yang memiliki skill membuat perubahan lebih mudah.
Keenam, Abd. Rahman Assegaf, Abd. Razak Bin Zakaria, dan Abdul
Muhsein Sulaiman (2012) dengan judul “The Closer Bridge Toward Islamic
Studies in Higher Education in Malaysia and Indonesia” Dalam penelitian
ini menghasilkan bahwa transformasi pendidikan tinggi Islam di Indonesia
terjadi semenjak pembentukan PTI ke PTAIN, kemudian IAIN dan UIN. Ini
mengakibatkan dampak yang cukup besar dalam pengimplementasian
model lembaga pendidikan Islam. Jika dipadukan dengan Malaysia,
kebijakan timur dan barat dan Islam dan non muslim tipe pendidikan tinggi
memiliki integrasi dengan paradigma pengetahuan Islam. Dari kedua
negara tersebut yaitu Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang
dekat.
Ketujuh, penelitian Malcom Tight (2013) dengan judul “Institutional
Churn: Institutional Change in United Kingdom Higher Education”. Tulisan
ini mempertimbangkan bagaimana institusi pendidikan tinggi berubah.
Ketika banyak aspek perubahan institusi, fokusnya adalah pada
bagaimana institusi-institusi tampil dalam persaingan dengan institusi yang
lain. Jadi, artikel ini menguji penggabungan institusi, perubahan dalam
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sebuah institusi merupakan bagian dari sektor perubahan, perubahan
status dan pembentukan atau pembuatan sebuah institusi.
Kedelapan, penelitian William Saint, Teresa A. Hartnett, dan Erich
Strassner (2003) dengan judul penelitian “Higher Education in Nigeria: A
Status Report”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan
Nigeria

memprakarsai perubahan kebijakan pendidikan tinggi

untuk

dibawa dalam sistem perguruan tinggi dengan jaringan internasional.
Perubahan

dipromotori

dengan

pertambahan

autonomi

institusi,

perbedaan sistem, dan mekanisme dalam standar kualitas. Hal ini
diharapkan akan berkontribusi menambah kapasitas inovasi nasional dan
pertumbuhan ekonomi.
Kesembilan,

Muh.

Idris

(2009)

dengan

judul

“Pembaharuan

Pendidikan Islam dalam Konteks Pendidikan Nasional”. Hasil dari literatur
tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya pembaharuan pendidikan
memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien
dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Gagasan pembaharuan
merupakan respon positif dan konstruktif dari tantangan globalisasi,
otonomisasi, dan modernisasi dalam upaya memajukan dunia pendidikan
secara rasional dan nasional. Tujuannya agar pendidikan agama lebih
terpadu dan integrasi dengan sistem pendidikan nasional.
Kesepuluh, penelitian Safrilsyah (2010) dengan judul Perguruan
Tinggi Islam di Era Konversi IAIN ke UIN: Upaya Integrasi Kajian Ilmu
Agama dan UMUM”. Hasil studi relevansi ini menunjukkan bahwa
beberapa langkah yang perlu dilakukan IAIN Ar-Raniry untuk melakukan
perubahan menjadi UIN adalah penting untuk kembali menggalakkan
kajian ilmiah dan penelitian tentang persoalan epistimologis sebagai basis
utama program integrasi keilmuan perguruan tinggi Islam. Selain itu
diperlukan basis ontologi yang berbasis Islam, selain aksiologi juga
diperlukan agar calon sarjana dapat bergerak dan bekerja sesuai dengan
etika Islam.
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Berdasarkan hasil penelitian relevan yang telah peneliti tampilkan
sebagaimana di atas, peneliti melihat terdapat kesamaan dan tentunya
terdapat perbedaan kajian yang dilakukan. Tingkat kesamaannya yaitu
dalam tatanan pembahasan konsep implementasi manajemen perubahan
dalam lembaga pendidikan. Hal tersebut tampak jelas pada penelitian
Yensi Afriza (2013), Amrullah (2011), Adrian Ungureanu, Silvia RascuPistol, and Anca Ungureanu (2014), Malcom Tight (2013), dan William
Saint, Teresa A. Hartnett, dan Erich Strassner (2003). Dari semua
penelitian tersebut kajian penelitian peneliti saat ini memiliki kesamaan
dalam kajian manajemen perubahan di lembaga pendidikan.
Selanjutnya, kajian manajemen perubahan yang dikaji oleh Carlo
D’Ortenzio (2012) dengan judul “Understanding Change and Change
management Processes: A Case Study” merupakan kajian yang
memfokuskan pada perubahan dalam sebuah organisasi perusahaan.
Untuk itu bisa dikatakan memiliki kesamaan dalam kajian perubahan
namun berbeda dalam objek kajiannya.
Sedangkan penelitian Abd. Rahman Assegaf, Abd. Razak Bin
Zakaria, dan Abdul Muhsein Sulaiman (2012) dengan judul “The Closer
Bridge Toward Islamic Studies in Higher Education in Malaysia and
Indonesia memfokuskan kajian tentang proses transformasi perubahan
perguruan tinggi Islam antara Indonesia dan Malaysia. Persamaannya
tentu terkait transformasi perguruan tinggi yang juga menjadi kajian ini.
Lebih lanjut, penelitian relevan pada poin kesebelas menunjukkan kajian
transformasi paradigma integrasi terkhusus pada kajian desain kurikulum
sains. Dalam kajian tersebut tidak terkait manajemen perubahan, akan
tetapi hanya sebatas kajian transformasi keilmuan dan implikasinya pada
desain kurikulum perguruan tinggi.
Dari tiga penelitian yang lain yaitu Muh. Idris (2009) dengan judul
“Pembaharuan Pendidikan Islam dalam Konteks Pendidikan Nasional”;
penelitian Safrilsyah (2010) dengan judul Perguruan Tinggi Islam di Era
Konversi IAIN ke UIN: Upaya Integrasi Kajian Ilmu Agama dan UMUM”,
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dan penelitian Anshori (2014) dengan judul “Integrasi Keilmuan atas UIN
Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang, 2007-2013” adalah kajian
penelitian transformasi, konversi dan pembaharuan perguruan tinggi
Islam. Persamaannya dalam kajian ini yaitu terkait konversi atau
perubahan dalam perguruan tinggi Islam. Baik perubahan dalam
struktural, maupun perubahan dalam membentuk paradigm keilmuan.
Dari analisis tersebut, maka peneliti belum melihat ada kesamaan
secara menyeluruh dalam konsep kajian yang sedang peneliti kaji.
Persamaan hanya sebatas variabel terpisah, namun tentu itu sangat
berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti kaji saat ini. Oleh sebab
itu, sesuai dengan kajian penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian
ini layak dilanjutkan dan sangat relevan untuk diteliti.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah sebuah kajian penelitian yang menggunakan
pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lexy Meleong, penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik dan
dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
karakter khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah.176 Lebih lanjut Creswel menyatakan bahwa penelitian
kualitatif adalah penelitian yang cocok untuk mengatasi masalah
penelitian yang belum jelas variabel dan perlu untuk mengeksplorasi.177
Sedangkan menurut tujuannya, penelitian kualitatif bertujuan untuk
menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan berdasarkan kekayaan
data yang terperinci. Selain itu, penelitian kualitatif juga bisa dimaknai
sebagai sebuah penafsiran, pemahaman, dan konstruksi dalam dunia
sosial.178
Sedangkan menurut Sugiyono memberikan definisi penelitian
kualitatif yaitu sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya
dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan juga
berdasarkan objek yang alamiah. Objek alamiah adalah objek yang
berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penelitian dan kehadiran
peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. 179 Dengan
demikian, penelitian kualitatif merupakan konstruksi kasus-kasus yang ada
di lapangan, kemudian ditafsirkan secara alamiah oleh peneliti.
Definisi lain juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis
penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur
176

Lexy J. Meloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosdakarya, 2015), hal. 6.
John W. Creswell, Education Research (Amerika Serikat: Pearson, 2012), hal. 16.
178
Jennifer Mason, Qualitatif Researching (London: Sage Publication, 2002), hal. 3-4.
179
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 8.
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statistik atau bentuk hitungan.180 Jelas dari definisi tersebut bahwa
penelitian kualitatif merupakan kontradiksi dari penelitian kuantitatif,
dimana penelitian kualitatif data dan sumber data diperoleh melalui verbal
proses wawancara, observasi, dan juga dokumentasi sehingga data
kualitatif secara umum akan ditafsirkan secara verbal dan bukan angka.
Berdasarkan jenis kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian
fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah penelitian yang mencoba
memahami perspektif dan pemahaman dari situasi tertentu (atau
fenomena).181 Sebagaimana Bogdan mengemukakan yaitu “untuk dapat
memahami makna peristiwa dan interaksi orang, digunakan orientasi
teoritis atau perspektif teoritis dengan pendekatan fenomenologis
(phenomenological approach).182 Dengan kata lain, sebuah penelitian ini
mencoba mencari sebuah konsep atau fenomena yang terjadi. Untuk itu,
dalam penelitian ini tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami
sebuah fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data
yang diperoleh.
Selain itu, hal yang utama dalam penelitian fenomenologi adalah
premis utamanya bahwa seorang peneliti harus peduli untuk memahami
fenomena secara mendalam. 183 Kajian secara mendalam merupakan
bagian yang harus dilakukan untuk melihat keobjektifan sebuah hasil
penelitian yang diinginkan, selain menjadi karakteristik dalam penelitian
kualitatif.
Sesuai dengan karakteristik objek penelitian berupa berbagai
peristiwa di masa lampau khususnya perubahan UIN Riau dan UIN
Bandung pada tahun 2005, maka metode penelitian yang dilakukan oleh
peneliti untuk menyusun karya ilmiah ini adalah metode historis.
180

181

182
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Andi Prastomo, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.
4.
Alex Sobur, Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Penelitian (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2014), hal. X.
Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education: An
Introduction to Theory and Methods (Boston: Aliyn and Bacon, 1998), hal. 31.
Alex Sobur, Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Penelitian (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2014), hal. X.
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Sementara itu, karena kajian objek yang dijadikan objek utama melibatkan
kasus transformasi perguruan tinggi, maka jenis penelitian kualitatif ini
menggunakan pendekatan studi kasus (case study).
Sementara itu, bentuk penganalisisan data yang peneliti gunakan
adalah dengan menggunakan analisis data eklektik yaitu pemilihan yang
terbaik

dari

berbagai

sumber

(orang,

gaya,

dan

metode).184

Penganalisisan tersebut dilakukan dengan mendeskripsikan berbagai
fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan, kemudian menarik
sebuah kesimpulan secara komprehensif (going from specific to the
general).

B. Situasi Sosial & Subjek Penelitian
1. Situasi Sosial
Menurut Spradley dalam Sugiono menyatakan bahwa situasi sosial
(social situation) terdiri dari tiga elemen yaitu tempat (place), pelaku
(actors), dan aktivitas (activity) yang bersinergi secara sinergis.185 Selain
itu, situasi sosial bisa diartikan sebagai lokasi atau tempat yang ditetapkan
oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Situasi sosial juga bermakna
sebagai keadaan latar atau tempat yang akan menjadi tempat penelitian.
Penelitian ini mengambil 2 lokasi pada 2 perguruan tinggi Islam
negeri, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Pemilihan
dan

penentuan

lokasi

tersebut

dilatarbelakangi

oleh

beberapa

pertimbangan yaitu kesejenjangan, kemenarikan, dan kesesuaian dengan
topik dalam penelitian ini.
Argumentasi yang mendasari peneliti memilih lokasi penelitian di UIN
Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dan UIN Sunan Gunung Djati
Bandung adalah sebagai berikut: a) Kedua perguruan tinggi ini memiliki
keunikan secara kontradiktif dalam kesiapan melakukan perubahan. UIN
184
185

http://kbbi.web.id
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 201.
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Sultan Syarif Kasim Riau memiliki kekurangan Sumber Daya Manusia
(SDM) saat melakukan perubahan sedangkan UIN Sunan Gunung Djati
Bandung memiliki kekurangan luas wilayah, akan tetapi keduanya mampu
melakukan perubahan; b) Baik UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN
Sunan Gunung Djati Bandung memiliki kesamaan yaitu satu periode
dalam beralih status dari IAIN ke-UIN pada tahun 2005; c) UIN Sultan
Syarif Kasim Riau mewakili wilayah penelitian di pulau Sumatera dan UIN
Sunan Gunung Djati Bandung mewakili wilayah di pulau Jawa; dan d) UIN
Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara
bersamaan telah mengalami transformasi institusi dari jenjang yang sama
yaitu; dari tahapan IAIN menjadi UIN.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah bagian dari informan sebagai sumber
utama dalam menggali data. Dalam penelitian ini, sebagai subjek untuk
memperolehan sumber data adalah sosok yang memiliki otoritas
pengetahuan secara langsung dalam melakukan manajemen perubahan
pada pendidikan tinggi Islam baik di UIN Sultan Syarif Qasim Riau atau di
UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun yang menjadi subjek utama
dalam penelitian ini adalah mantan rektor, rektor, tim uinisasi masingmasing perguruan tinggi dan atau para tokoh jabatan akademik yang
memahami persoalan perubahan, dan ikut serta secara langsung
terjadinya transformasi perguruan tinggi Islam, para dosen, dan juga
mahasiswa.
Masing-masing

informan

peneliti

tentukan

dengan

mempertimbangkan yaitu: 1) Mantan rektor, mengalami dan memahami
baik secara langsung maupun tidak langsung saat terjadinya kebijakan
transformasi perguruan tinggi di tempat yang dipimpinnya; 2) Rektor,
memiliki informasi yang mendalam juga memahami runtutan perubahan
perguruan tinggi yang pernah dialaminya; 3) Tim uinisasi, secara praktis
dan teoritis memahami seluruh tahapan perubahan hingga menjadi UIN;
dan 4) Para pimpinan jabatan akademik, dosen, dan mahasiswa,
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semuanya ikut serta dalam mengalami transformasi perubahan. Selain itu,
dari beberapa alasan yang telah penulis paparkan dalam menentukan
subjek penelitian, inti pokok alasan yang utama adalah kompetensi,
pengetahuan, dan pengalaman perihal keikutsertaan dalam me-manage
perubahan di Universitas Islam Negeri Riau dan Bandung yang menjadi
tempat penelitian.
Subjek penelitian sendiri akan berlaku secara flexibel saat peneliti
akan melakukan penelitian di lapangan guna memberikan peluang dalam
menggali data yang seluas-luasnya. Lebih lagi, dalam penelitian kualitatif
subjek penelitian akan berubah-ubah sesuai kebutuhan penggalian data
yang peneliti lakukan. Hanya saja sebagaimana yang telah peneliti
paparkan tadi memberikan gambaran subjek penelitian awal yang harus
dilalui guna memperoleh data yang akurat bagi subjek penelitian yang
lainnya.

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif,
dimana jenis data ini berupa non-numerik data yang diperoleh melalui
hasil wawancara, observasi, atau dokumentasi. Dominasi jenis data
kualitatif menggunakan kata-kata verbal dan dokumentasi. Data yang
akan dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan
fokus penelitian, yaitu terkait manajemen perubahan pendidikan tinggi
Islam.
Jenis data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua,
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk
kata-kata atau ucapan (verbal) yang diperoleh dari subjek (informan)
berkaitan dengan manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, file
soft copy dan hard copy, dan berbagai data yang dapat digunakan
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sebagai data pendukung data primer. Lebih lanjut, peneliti jelaskan
sebagai berikut:
a. Data primer yang berhubungan dengan manajemen perubahan
perguruan tinggi Islam yang diperoleh melalui wawancara antara lain;
a) Latar belakang sebuah perubahan; b) Proses perubahan; b)
Penerapan manajemen perubahan; c) Dampak perubahan; d) Alasan
perguruan tinggi Islam melakukan perubahan; dan e) Konsep
pengembangan World Class University dalam manajemen perubahan..
Jika dalam tahapan wawancara belum ditemukan, maka dapat dijaring
melalui observasi antara lain; dampak perubahan, faktor pendukung
dan penghambat perubahan, dan hasil dari perubahan.
b. Data sekunder; data ini dijaring melalui dokumen adalah data yang
dipersepsikan ada hubungan dengan fokus penelitian diantaranya; a)
Sejarah kedua perguruan tinggi Islam; b) Dokumen-dokumen terkait
pelaksanaan perubahan; c) Struktur organisasi perguruan tinggi; d)
Sarana dan prasarana, dan sebagainya.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu
sumber data manusia (human) dan bukan manusia (document). Sumber
data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (key
informants). Sedangkan sumber data bukan manusia berupa dokumen
yang relevan dengan fokus dengan penelitian, seperti gambar, catatan,
foto, atau tulisan yang ada hubungannya dengan fokus penelitian, data
yang diperoleh melalui dokumen bersifat hard data (data keras).186
Sejalan dengan hal tersebut, menurut Lofland dalam Lexy J.
Meleong sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-
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S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2010), hal. 55.
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lain.187 Dengan demikian, kualitas data dalam penelitian kualitatif
tergantung pada representatif informan yang peneliti peroleh.
Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria: a)
Subjek cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktivitas yang
menjadi fokus penelitian; b) Subjek yang masih aktif terlibat di lingkungan
aktivitas yang menjadi sasaran penelitian; c) Subjek yang masih
mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti; d) Subjek yang
tidak mengemas informasi, tetapi relatif memberikan informasi yang
sebenarnya; dan e) Subjek yang tergolong asing bagi peneliti.
Berdasarkan kriteria tersebut dan sesuai dengan fokus penelitian ini,
maka pemilihan informan sumber data dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
Pertama, teknik purposive sampling, “purposive sampling” digunakan
dalam tahapan perolehan sumber data utama yang terfokus pada
kompetensi sumber data yang didapat sehingga tidak terlalu meluas.
Purposive sampling sendiri dipahami sebagai penentuan subjek/objek
sesuai dengan tujuan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai
dengan topik penelitian.188 Teknik ini digunakan untuk mengarahkan
pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian dan
penyeleksian informan yang benar-benar menguasai informasi dan
permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber
data

yang

akurat.

Penggunaan

purposive

sampling

memberikan

kebebasan kepada peneliti yang berarti peneliti dapat menentukan
sampling sesuai dengan fokus penelitian. Sampling yang dimaksud
bukanlah sampling yang mewakili populasi sebagaimana dalam penelitian
kuantitatif, melainkan sampling yang didasarkan pada relevansi dan
kedalaman informasi.
Sebagai informan kunci (key informants) sebagaimana telah peneliti
jelaskan di atas tadi, maka dengan menggunakan purposive sampling
187

Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosdakarya, 2015), hal.
157.
188
Djaman Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 47.
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sebagai sumber data sebagai berikut: a) Mantan rektor kedua perguruan
tinggi; b) Rektor; c) Tim uinisasi; dan d) Beberapa ketua jabatan
akademik.

Dari

beberapa

informan

kunci

tersebut

selanjutnya

dikembangkan untuk mencari informasi-informasi lain dengan teknik bola
salju (snowball sampling).
Kedua, secara bersama-sama dan saling melengkapi perolehan
sumber data dalam penelitian ini selain menggunakan teknik “purposive
sampling” juga didukung oleh teknik “snowball sampling”. “Snowball
sampling” adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya
kecil, kemudian membesar.189 Teknik bola salju digunakan untuk mencari
informasi secara terus-menerus dari informasi satu ke informasi yang lain
sehingga data yang diperoleh semakin banyak, lengkap, dan mendalam.
Teknik bola salju ini selain digunakan untuk memilih informan yang
dianggap

paling

dikembangkan

mengetahui

sesuai

masalah

kebutuhan

dan

yang

sedang

keyakinan

dikaji,

peneliti

juga
dalam

mengumpulkan data. Penggunaan teknik bola salju ini baru akan diakhiri
jika data yang diperoleh dianggap telah jenu (tetap) atau data tentang
manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam baik UIN Riau dan UIN
Bandung sudah tidak berkembang lagi karena data yang diperoleh sama
dengan data sebelumnya.

D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sebuah penelitian. Baik berupa penelitian kualitatif ataupun kuantitatif.
Pengumpulan data bisa dimaknai sebagai sebuah prosedur untuk
memperoleh data yang peneliti inginkan sesuai dengan permasalahan.
Selain itu, menurut Moh. Nazir pengertian pengumpulan data bisa
dimaknai sebagai prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data

189

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2013),
hal. 127.
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yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data
dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.190
Untuk memperoleh data secara holistik dan komprehensif, serta
memperhatikan kesesuaian data dengan fokus dan tujuan, maka dalam
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik yang
ditawarkan oleh Bagdan dan Biklen, yaitu: 1) Wawancara mendalam
(indept interview); 2) Observasi (observation); 3) Studi dokumen (study
document).191
Berikut ini akan dibahas secara rinci dari masing-masing tiga teknik
tersebut yaitu:
1. Wawancara
Wawancara merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif.
Selain itu, wawancara digunakan untuk mengungkap makna secara
mendasar dalam interaksi yang spesifik. Lebih lanjut bisa dipahami bahwa
wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu.192
Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode indept interview
(wawancara

mendalam).

Wawancara

mendalam

dapat

dikatakan

wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti
tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data, pedoman yang
digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan
ditanyakan.193 Dengan kata lain, wawancara ini dilakukan tanpa
menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat sehingga proses dalam
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Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hal. 174.
Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education: An
Introduction to Theory and Methods (Boston: Aliyn and Bacon, 1998), hal. 119-143.
192
Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2013), hal. 186.
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D
(Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 320.
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melakukan wawancara bisa terjadi tidak terstruktur, terfokus, dan sambil
lalu.
Wawancara tidak terstruktur peneliti gunakan karena memungkinkan
akan memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Selain itu, secara
psikologi wawancara tidak terstruktur lebih bebas dan dapat bersifat
obrolan sehingga tidak melelahkan dan membosankan. Sehingga pada
saat melakukan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan-pertanyaan
dibuat secara bebas (free interview) pada pertanyaan-pertanyaan umum
tentang sejarah proses perubahan dari kedua perguruan tinggi, faktor
yang melatarbelakanginya, faktor pendukung dan penghambat, hingga
hasil

yang

dilakukan

diperoleh
wawancara

setelah
yang

melakukan
terfokus

perubahan.

(focused

Selanjutnya,

interview),

dimana

pertanyaannya tidak memiliki struktur tertentu, akan tetapi terfokus pada
satu pokok ke pokok yang lainnya. Dengan kata lain, wawancara pada
tahap kedua ini penelitian tidak menggunakan instrumen terstruktur, akan
tetapi peneliti telah membuat permasalahan pokok pembahasan utama
yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Kedua metode ini dilakukan
secara terbuka (open interview) sesuai dengan sifat penelitian kualitatif,
dan ditujukan kepada informan-informan tertentu yang dianggap informan
kunci (key informants) dan informasi biasa.
Sedangkan wawancara ketiga yaitu wawancara sambil lalu atau
wawancara tidak terduga. Proses wawancara ini dilakukan apabila secara
kebetulan peneliti bertemu informan yang kebetulan tidak direncanakan
atau diseleksi terlebih dahulu. Cara wawancara ini juga dilakukan sesuai
dengan keadaan sehingga sangat tidak terstruktur (very unstructured).
Kedudukan dalam proses wawancara ini adalah hanya sebagai
pendukung dari metode wawancara yang pertama dan kedua.
Untuk menghindari proses wawancara yang melantur, maka topik
pembahasan selalu diarahkan pada pertanyaan yang terkait dengan fokus
penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan perjanjian antara peneliti
dan subjek penelitian, atau dapat juga dilakuakn secara spontan sesuai
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dengan kesempatan yang diberikan dengan informan. Sebagai media
wawancara yang peneliti gunakan, peneliti menggunakan alat bantu
berupa; buku catatan, mesin perekam, tape recorder, handphone, kamera,
dan alat bantu lainnya.
Langkah-langkah proses wawancara dalam penelitian ini adalah: a)
Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan; b) Menyiapkan
pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan; c)
Mengawali atau membuka alur wawancara; d) Melangsungkan alur
wawancara; e) Mengonfirmasikan hasil wawancara; f) Menulis hasil
wawancara ke dalam catatan lapangan; dan g) Mengidentifikasi tindak
lanjut hasil wawancara.194
Menurut Patton, dalam pertanyaan wawancara harus meliputi
sebagai berikut; 1) Pertanyaan tentang tingkah laku atau pengalaman.
Pertanyaan ini untuk memperoleh pengalaman, tingkah laku, tindakan dan
kegiatan; 2) Pertanyaan tentang opini atau nilai. Pertanyaan ini digunakan
untuk pemahaman kognitif dan proses penafsiran orang; 3) Pertanyaan
tentang

perasaan.

Pertanyaan

ini

digunakan

untuk

pemahaman

tanggapan emosional orang terhadap pengalaman dan pikiran; 4)
Pertanyaan tentang pengetahuan. Digunakan untuk penemuan informasi
faktual apa yang dimiliki responden; 5) Pertanyaan tentang indra.
Pertanyaan ini untuk memperoleh tentang apa yang dilihat, didengar,
diraba, dan dibau; 6) Pertanyaan tentang latar belakang dan demografis.
Digunakan untuk identifikasi responden.195
Dalam penelitian ini, proses wawancara dilakukan kepada mantan
rektor, rektor, tim uinisasi, ketua akademik, serta sebagian dosen dan
mahasiswa. Isi pokok yang ingin digali dari proses wawancara ini adalah
sebagai berikut: 1) Latar belakang sebuah perubahan; 2) Proses

194
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Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif; Dasar-Dasar dan Aplikasi (Malang: YA3, 2000),
hal. 63.
Micahel Quin Patton, How To Use Qualitative Methodes In Evaluation, Terj: Budi
Puspo Priyadi. Metode Evaluasi Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.
199-203.
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perubahan; 3) Penerapan manajemen perubahan; 4) Dampak perubahan;
5) Alasan perguruan tinggi Islam melakukan perubahan; dan 6) Konsep
pengembangan World Class University dalam manajemen perubahan.
2. Observasi
Sebagai metode pengumpulan data, observasi bisa diartikan sebagai
pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang
nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang
nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan
dicatat secara benar dan lengkap. 196 Metode ini digunakan guna melihat
gejala di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran secara nyata
tentang permasalahan yang diteliti.
Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa observasi
merupakan salah satu metode yang digunakan untuk pengumpulan data
dengan cara mengamati secara visual gejala yang diamati serta
menginterpretasikan hasil pengamatan dalam bentuk catatan sehingga
validitas data tergantung pada kemampuan observer. Sedangkan jenis
observasi dalam penelitian ini adalah observasi non-participant yaitu
observer tidak ambil bagian dalam kehidupan penelitian ini atau peneliti
tidak terlibat secara langsung mengambil bagian dari objek penelitian.
Sebagaimana menurut Sanapiah Faisal, observasi difokuskan pada
situasi-situasi sosial yaitu sebagai berikut: a) Gambaran keadaan tempat
dan ruang tempat suatu situasi sosial berlangsung; b) Para pelaku pada
situasi sosial, termasuk karakteristik yang melekat pada mereka (seperti
status, jenis kelamin, usia dan sebagainya); c) Kegiatan atau aktivitas
yang berlangsung pada suatu situasi social; d) Tingkah laku para pelaku
dalam proses berlangsungnya aktivitas atau kegiatan di suatu situasi
sosial (tindakan-tindakan); e) Peristiwa yang berlangsung di suatu situasi
sosial (perangkat aktivitas atau kegiatan yang saling berhubungan); f)
Waktu berlangsungnya peristiwa, kegiatan, dan tindakan di suatu situasi
196

Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2016), hal. 46.
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sosial; dan g) Ekspresi perasaan yang tampak pada para pelaku di situasisituasi sosial.197
Hal-hal

yang

diamati

dalam

penelitian

ini

dapat

disajikan

sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 3.1 Setting Peristiwa yang Diamati
No
Situasi Yang Diamati
1.
Keadaan fisik:
a. Suasana lingkungan perguruan
tinggi
b. Kantor-kantor,
penataan
dan
ruangan kelas
2.
Agenda-agenda & Rapat-rapat:
a. Penerimaan mahasiswa baru
b. Upacara
hari-hari
besar
nasional/keagamaan
c. Rapat internal perguruan tinggi,
karyawan dan dosen
d. Rapat internal para pimpinan
e. Supervise dan pembinaan
f. Kegiatan seremonial dan rapat
lainnya
3.
Suasana proses belajar mengajar:
a. PBM di perguruan tinggi
b. Kegiatan praktikum
c. Kegiatan
kurikuler
&
ekstrakurikuler
4.
Kegiatan lainnya:
a. Kegiatan akademis di perguruan
tinggi
b. Dan hal-hal lain yang ada
kaitannya dengan fokus penelitian

Keterangan
Setting yang dianggap perlu
akan diambil
gambar/dokumentasinya

Jika sudah terlewat maka
diganti dengan wawancara

Setting yang dianggap perlu
akan
diambil
gambar/dokumentasinya

Setting yang dianggap perlu
akan
diambil
gambar/dokumentasinya

3. Dokumentasi
Dalam penelitian kualitatif, selain menggunakan sumber manusia
melalui wawancara dan observasi, namun juga diperlukan data dari
sumber non-manusia yaitu berupa dokumen-dokumen. Dokumen bisa
berupa surat-surat, buku harian, dan dokumen resmi. Dokumen, suratsurat, foto, dan lain-lain dapat dipandang sebagai “narasumber” yang
197

S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2010), hal. 64.
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dapat diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh
peneliti.198
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumen bermakna
barang tertulis, barang cetakan, rekaman suara, gambar dan cetakan
naskah.199 Selain itu, definisi lain mengemukakan bahwa dokumentasi
berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode
dokumentasi pada umumnya digunakan untuk melengkapi data yang
diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data yang diperoleh melalui
metode dokumentasi terdiri dari surat-surat, buku-buku pedoman, gambar
/ foto, notulen rapat dan catatan-catatan lainnya.200
Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu cara pengumpulan
data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang
lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. 201 Kumpulan dokumen
menjadi sangat perlu dalam kaitannya penelitian kualitatif, karena data
kualitatif memerlukan kelengkapan data guna menghasilkan data yang
valid kredibel.
Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan
data-data

yang

mendukung

untuk

memahami

dan

menganalisis

manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam baik di UIN Sultan Syarif
Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berdasarkan jenisnya,
dokumen bisa berupa personal document (dokumen pribadi) dan official
document (dokumen resmi). Dokumen pribadi terdiri dari intimate diaries
(buku

harian),

(authobuografi).

personal

letters

Sedangkan

(surat

dokumen

pribadi),
resmi

authobiographies

terdiri

dari

internal

documents, external communication, student record dan personal files.
Sesuai penelitian ini, dokumen resmi menjadi acuan utama untuk
198

Ibid., hal. 89.
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200
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(Bandung : Alfabeta, 2008), hal. 320.
201
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melengkapi proses teknik pengumpulan data sebelumnya. Tentu dokumen
itu yang berhubungan dengan kedua perguruan tinggi tersebut.
Dokumen-dokumen yang dianalisis untuk memahami manajemen
perubahan pendidikan tinggi Islam dari kedua perguruan tinggi tersebut
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Dokumen yang Diperlukan
No
1

2

3

4

5

6

7

8

Jenis Dokumen
Data Mahasiswa:
a. Jumlah mahasiswa
b. Jumlah pendaftaran dan jumlah penerimaan mahasiswa baru
setiap tahun
Data SDM:
a. Pimpinan masing-masing jurusan atau unit
b. Dosen (tingkat pendidikan, pengalaman, tugas,dsb)
c. Karyawan
Sarana dan Prasarana:
a. Denah lokasi dan bangunan kampus
b. Bangunan dan ruangan yang ada
c. Fasilitas (perpustakaan, laboratorium, kantin, dsb)
d. Sarana pendidikan lainnya
Organisasi:
a. Struktur organisasi perguruan tinggi
b. SK-SK dari perguruan tinggi terkait perubahan struktur
organisasi
c. SK Perubahan
Manajemen:
a. Rumusan visi dan misi
b. Kebijakan perguruan tinggi
c. Perencanaan persiapan peralihan status IAIN ke UIN
d. SK, Tim Uinisasi
e. Notula rapat (perguruan tinggi, prodi, para dosen, mahasiswa,
dll)
f. Agenda rapat
SOP & Peraturan-peraturan:
a. Deskripsi tugas pimpinan, dosen, karyawan, dan staff
b. Pedoman peraturan dosen
c. Peraturan tata tertib mahasiswa
Proses Belajar Mengajar:
a. Kurikulum
b. Jadwal mata kuliah
c. Lembaran/panduan untuk dosen dan mahasiswa
Sejarah Perguruan Tinggi Islam:
a. Catatan sejarah perkembangan perguruan tinggi
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b. Catatan sejaran proses status peralihan dari IAIN ke UIN
c. Foto/dokumentasi kegiatan perguruan tinggi
d. Naskah-naskah kerjasama
Sebagai media pengumpulan data dokumentasi adalah berupa; buku
catatan, mesin perekam, tape recorder, handphone, kamera, dan alat
bantu lainnya.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah tahapan menginterpretasikan data secara
sistematis sehingga data mudah dipahami. Menurut Sugiyono, analisis
data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,
sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain.202 Definisi lain juga memberikan pengertian bahwa
analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh
data.203
Sementara itu, menurut Bungin, analisis kualitatif cenderung
menggunakan pendekatan logika induktif, di mana silogisme dibangun
berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara
pada kesimpulan-kesimpulan umum.204 Lebih lanjut, strategi analisis
kualitatif umumnya tidak digunakan sebagai alat mencari data dalam arti
frekuensi akan tetapi digunakan untuk menganalisis proses sosial yang
berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak di permukaan itu.
Dengan demikian, maka analisis kualitatif digunakan untuk memahami
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,
2013), hal. 268.
203
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal.
238.
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sebuah proses dan fakta bukan sekedar untuk menjelaskan fakta
tersebut.205
Dari beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa analisis
data adalah proses terpenting dalam penelitian guna menyusun secara
sistematis dan terorganisir data-data yang telah diperoleh hingga dapat
dipahami secara baik. Proses penganalisisan tersebut tentu akan
menghasilkan kesimpulan yang dapat dijadikan pijakan sebagai hasil
penelitian.
Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus,
ada tiga tahapan utama yang disajikan dalam menganalisis data yaitu
reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (verifikasi).206 Adapun
skema deskripsinya yaitu sebagai berikut:
Pengumpulan
data

Display
data

Reduksi
data

Verifikasi
data / Conclusion

Gambar 3.1: Proses Analisis Data Model Miles dan Huberman207
Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa analisis data kualitatif
model Miles dan Huberman bersifat interaktif di mana antara satu tahapan
dengan tahapan yang lain saling terkait (berinteraksi). 208
1. Reduksi Data (data reduction)
Reduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya,
dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data
205

Ibid., hal. 148.
Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 181.
207
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,
2013), hal. 247.
208
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hal. 231.
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selanjutnya.209 Dalam proses ini, peneliti memilih masing-masing data
sesuai dengan kategori data pokok dan data penunjang sehingga akan
tergambar masing-masing data yang dibutuhkan.
Selain definisi di atas, peneliti mengkonstruksikan bahwa reduksi
data adalah sebuah proses pengklasifikasian data mentah menjadi lebih
rinci. Dalam hal ini, reduksi data berfungsi sebagai pemilahan,
pentransformasian, penyederhanaan, dan juga pengabstrakan data
mentah menjadi data yang lebih tajam dengan cara memilah-milah setiap
data atau bahkan membuang data yang tidak perlu. Dengan aturan
reduksi data yang ada, maka data yang diperoleh akan tersusun secara
sederhana berdasarkan klasifikasi data yang ada. Untuk itu, dalam
kaitannya dengan reduksi data maka penafsiran data diperlukan guna
mengetahui klasifikasi dalam setiap data yang diperoleh baik melalui
wawancara, observasi, atau dokumentasi.
2. Penyajian Data (data display)
Display data atau penyajian data bisa dimengerti sebagai suatu
proses pengorganisasian / pengelompokan data, sehingga mudah untuk
dianalisis

dan

disimpulkan. 210

Secara

sederhana,

penyajian

data

merupakan narasi pembahasan dari hasil reduksi data berdasarkan faktafakta yang ada. Dalam tahapan ini, penyajian yang dilakukan yaitu dengan
memahami

dan

juga

menganalisis

data,

dengan

menggunakan

pendekatan pendeskripsian. Hal yang paling utama dalam tahapan
penyajian data adalah abstraksi hasil penelitian menggunakan teks narasi
secara baik dan benar juga mudah untuk dipahami.
3. Kesimpulan (conclusion)
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru tersebut dapat berupa
deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas

209
210

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 83.
Lexy, J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),
hal. 190.
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sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 211 Kesimpulan yaitu proses
konstruksi

hasil

temuan

berdasarkan

data

yang

telah

disajikan.

Kesimpulan juga bisa dipahami sebagai asumsi akhir dari hasil penelitian
berdasarkan

rumusan

masalah

yang

diajukan

sehingga

peneliti

menemukan hasil titik terang dari sebuah penelitian.
Dari tiga tahapan utama di atas, yaitu reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan sebagai suatu keterkaitan proses analisis data
pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam
bentuk yang sejajar, untuk membentuk wawasan umum yang disebut
“analisis”.212 Oleh karenanya, hubungan proses antara ketiganya (reduksi
data, penyajian data & penarikan kesimpulan) adalah proses siklus
berkelanjutan dan interaktif antara satu dengan yang lainnya. Selain itu,
dalam penganalisisan data, penulis mengedepannya proses analisis
eklektik, sehingga akan ditemukan persesuaian hasil analisis yang
komprehensif.
Proses analisis data tersebut, bisa peneliti simpulkan sebagai
berikut:
Tabel 3.3: Tabel Analisis Data
DATA
REDUKSI DATA
DISPLAY DATA
CONCLUSION
 Temuan data
Mengelompokkan  Mengorganisasikan  Membuat
lapangan.
& memilah data
data sehingga
sebuah
sesuai pertanyaan memiliki makna.
kesimpulan dari
 Temuan hasil data
penelitian.
masing-masing
wawancara.
 Menyajikan data
pertanyaan

Mengelompokkan
sehingga
dapat
 Temuan hasil data
penelitian.
data primer &
dipahami.
dokumentasi.
sekunder sesuai
 Menyusun data
 Etc.
pertanyaan
sesuai pertanyaan
lapangan.
penelitian.
Memisahkan dan
membuang data
yang tidak perlu.

211

212

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D
(Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 335.
Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep
Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 2007), hal. 19.

103

F. Uji Keterpercayaan Data (trusthworthiness)
Dalam

penelitian

kualitatif

pengecekan

keabsahan

data

(trusthworthiness) adalah bagian yang sangat penting dan tidak
terpisahkan dari penelitian ini. Menurut Meleong pelaksanaan pengecekan
keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu kredibilitas/validitas
internal (credibility), transferabilitas/validitas eksternal (transferability),
dependabilitas/reliabilitas (dependability), dan konfirmabilitas/objektivitas
(confirmibility).213 Dan secara terpisah peneliti memasukkan triangulasi
sebagai keabsahan data kualitatif yang harus diutamakan.
1. Kredibilitas (credibility)
Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan dimana
menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian yang
diperiksa melalui kelengkapan data dari berbagai sumber. Pengecekan
kredibilitas atau derajat kepercayaan data perlu dilakukan untuk
membuktikan tingkat kebenaran data di lapangan.
Sedangkan menurut Lincoln dan Guba bahwa untuk memperoleh
data yang valid dapat ditempuh teknik pengecekan data melalui beberapa
hal sebagai berikut; a) Observasi yang dilakukan secara terus-menerus
(persistent observation); b) Triangulasi (triangulation) sumber data,
metode dan peneliti lain; c) Pengecekan anggota (member check), diskusi
teman sejawat (peer reviewing); d) Pengecekan mengenai kecukupan
referensi (referencial adequacy check) transferibilitas atau keteralihan
dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan cara “uraian rinci”. 214
Pengujian terhadap kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan
beberapa triangulasi yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber,
triangulasi metode, triangulasi waktu dan ada yang menambahkan dengan
triangulasi teori. Selain itu, untuk memperkuat kredibilitas dalam penelitian
ini, perpanjangan waktu penelitian dan diskusi sesama peneliti menjadi
213

214

Lexy, J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),
hal. 324.
Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, Naturalistic Inquiry (California: Sage
Publication, 1985), hal. 291.
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salah satu komponen penting dalam meningkatkan kredibilitas dalam
perolehan data kualitatif.
2. Transferabilitas (transferability)
Transferabilitas adalah validitas eksternal, yaitu suatu penelitian
yang memiliki nilai keteralihan tinggi senantiasa akan dicari orang untuk
dijadikan rujukan laporan yang lengkap, baik dibaca, sistematis, dan
dipercaya. Nilai transferabilitas berkenaan dengan pertanyaan hingga
mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi
lain.215
Selain itu, menurut Mardiyah, transferabilitas atau keteralihan dalam
penelitian kualitatif dapat dicapai dengan cara “uraian rinci”. Untuk
kepentingan ini peneliti berusaha melaporkan hasil penelitiannya secara
rinci. Uraian laporan diusahakan dapat mengungkap secara khusus
segala sesuatu yang diperlukan oleh pembaca, agar para pembaca dapat
memahami temuan-temuan yang diperoleh. Penemuan itu sendiri bukan
bagian dari uraian rinci melainkan penafsirannya yang diuraikan secara
rinci dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kejadian-kejadian
nyata.216 Oleh sebab itu, transferabilitas berkaitan dengan kelayakan
temuan yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para pembaca.
3. Dependabilitas (depandebility)
Dependabilitas yaitu penelitian yang memiliki sifat ketaatan dan
konsisten serta stabilitas hasil temuan. Pengujian satu ini dalam penelitian
kuantitatif disebut reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas
dilakukan dengan melaksanakan audit terhadap keseluruhan proses
penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke
lapangan, tetapi bisa memberikan data. Jika proses penelitian tidak
dilakukan dan datanya ada, itu disebut data tidak reliabel atau
dependable.
215

216

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal.
273.
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Untuk menguji dependabilitas, hal yang harus kita lakukan adalah
melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya bisa
dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing/promotor untuk
mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. 217
4. Konfirmabilitas (confirmibility)
Konfirmabilitas

adalah

data

penelitian

yang

dapat

dilacak

kebenarannya dan sumber informasinya. Adapun cara melacak dari
keempat keabsahan data tersebut yaitu melalui meningkatkan kredibilitas,
perpanjangan

pengamatan,

dan

meningkatkan

ketekunan

dan

triangulasi.218 Konfirmabilitas atau kepastian diperlukan apakah data yang
diperoleh objektif atau tidak. Untuk menentukan kepastian data dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara mengonfirmasikan data dengan para
informan atau para ahli. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin keterkaitan
antara data, informasi, dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan
serta didukung oleh bahan-bahan yang tersedia.
5. Triangulasi.
Untuk memperoleh keabsahan data yang cukup, penelitian ini
menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu,
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
itu.219 Selanjutnya, triangulasi bisa bermakna sebagai pengecekan data
dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.220 Untuk itu,
menurut Sugiyono ada tiga triangulasi yaitu; triangulasi teknik, sumber,
dan waktu.221 Selain itu, perpanjangan waktu penelitian, kajian teori dan
diskusi dengan teman sejawat atau sesama penelitian menjadi bagian
dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif.
217
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Menurut Patton, triangulasi sumber yaitu membandingkan dan
mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh
melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan cara,
yaitu 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
apa yang dikatannya secara pribadi; dan 3) Membandingkan hasil
wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.222 Sedangkan
triangulasi metode dapat peneliti pahami yaitu; peneliti menggunakan
metode ganda untuk mendapatkan data yang sama. Hal ini karena tidak
ada metode tunggal yang dapat mencukupi untuk menjaring data tertentu.
Sebab, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing
dalam memperoleh data yang valid, juga untuk mengetahui konsistensi
atau ekspresi para informan. Selanjutnya triangulasi teori yaitu; peneliti
melakukan pengecekan data dengan membandingkan teori-teori yang
dihasilkan para ahli yang sesuai dan sepadan untuk memeriksa data
temuan peneliti dalam hal keabsahan data.
Tahapan teknik triangulasi sendiri peneliti mulai dengan cara
memadukan, mengonfrontasikan, mengonfirmasikan, mengkombinasikan
hingga mengklarifikasikan dengan berbagai pendekatan triangulasi yang
ada. Sudut pandang yang berbeda ini peneliti gunakan untuk memotret
fenomena tunggal yang memungkinkan akan diperoleh tingkat kebenaran
yang handal. Dan tahapan berikutnya dilanjutkan dengan menarik
kesimpulan dari data yang diperoleh melalui sudut pandang yang berbeda
tadi, hingga akhirnya kesimpulan data akhir akan mampu menjawab
secara komprehensif permasalahan yang sedang dikaji.
Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan beberapa teknik

triangulasi yaitu; triangulasi sumber dengan cara membandingkan
informan satu dengan informan yang lain, selanjutnya triangulasi
metode/teknik yaitu menggunakan perbandingan beberapa metode guna
222

Micahel Quinn Patton, How To Use Qualitative Methods In Evaluation, Terj. Budi
Puspo Priyadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 66.
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mengonfirmasi sumber yang sama, dan triangulasi teori dengan cara
membandingkan dengan berbagai teori yang ada. Selain ketiga triangulasi
tersebut, juga didukung dengan perpanjangan waktu penelitian dan juga
diskusi sesama peneliti atau teman sejawat. Dalam hal ini promotor
sebagai bagian dari diskusi antar peneliti guna memperoleh keabsahan
data penelitian ini. Melalui semua triangulasi yang peneliti gunakan, akan
memberikan keabsahan data yang akurat.

G. Rencana dan Waktu Penelitian
Tabel 3.4: Tabel Rencana Capaian Penelitian
No

Bulan ke:

KEGIATAN
1

1

Penulisan draft proposal

2

Revisi draft proposal

3

Ujian proposal
Revisi draft proposal
setelah ujian
Konsultasi dengan
pembimbing

4
5

19

Kolektif data
Analisis dan penulisan
draft 1, 2, 3, 4, & 5
Draft akhir diserahkan
pembimbing
Ujian Hasil

10

Revisi setelah ujian Hasil

6
7
8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ujian Tertutup
Revisi Disertasi setelah
12
ujian Tertutup
13
Ujian terbuka
Notes: Rencana waktu ini sewaktu-waktu bisa berubah, sesuai dengan kondisi di lapangan selama peneliti melakukan proses perubahan
11
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23

24

25

26

27
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL
PENELITIAN

A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
1. UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
a. Sejarah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau
dalam bahasa Arab adalah  جامعة السلطان شريف قاسم اإلسالمية الﺤﻜﻮمية رياوdan
dalam bahasa Inggris adalah State Islamic University of Sultan Syarif
Kasim

Riau

merupakan

hasil

pengembangan/peningkatan

status

pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim
Pekanbaru yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan Peraturan
Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang
Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan
Syarif Kasim Riau dan diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh Presiden RI,
Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tindak lanjut
perubahan status ini, Menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tata
kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8
Tahun 2005 tanggal 4 April 2005.
Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim (IAIN Susqa)
Pekanbaru sebagai cikal bakal UIN Suska Riau, didirikan pada tanggal 19
September 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia No. 194 Tahun 1970. Institut ini diresmikan berdirinya oleh
Menteri Agama Republik Indonesia K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 19
September 1970 berupa penandatanganan piagam dan pelantikan Rektor
yang pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali. IAIN Susqa ini pada mulanya
berasal dari beberapa Fakultas dari Perguruan Tinggi Agama Islam
Swasta yang kemudian dinegerikan, yaitu Fakultas Tarbiyah Universitas
Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syariah Universitas Islam Riau di
Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Masjid Agung An-Nur Pekanbaru.
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Dengan persetujuan Pemerintah Daerah, maka Institut Agama Islam
Negeri Pekanbaru ini diberi nama dengan Sulthan Syarif Qasim, yaitu
nama Sulthan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau terakhir, yang juga
nama pejuang nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasajasa dan pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk di bidang
pendidikan.
Pada mulanya, IAIN Susqa Pekanbaru ini mengambil tempat kuliah
di bekas sekolah Cina di Jl. Cempaka, sekarang bernama Jl. Teratai,
kemudian dipindahkan ke masjid Agung An-Nur. Lalu pada tahun 1973,
barulah IAIN Susqa menempati kampus Jl. Pelajar (Jl. K.H. Ahmad Dahlan
sekarang). Bangunan pertama seluas 840 m2 yang terletak di atas tanah
berukuran 3,65 Ha dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan
diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau,
Arifin Achmad, pada tanggal 19 Juni 1973.
Ketika didirikan, IAIN Susqa hanya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu
Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari’ah, dan Fakultas Ushuluddin. Namun
sejak tahun 1998, IAIN Susqa mengembangkan diri dengan membuka
Fakultas Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 Tahun 1998 tanggal 24
Februari 1998. Fakultas ini pada mulanya berasal dari Jurusan Dakwah
yang ada pada Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1997 telah berdiri pula
Program Pascasarjana/PPs IAIN Susqa Pekanbaru.
Keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN Sulthan Syarif
Qasim Pekanbaru muncul melalui Seminar Cendikiawan Muslim (1985),
Seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama
serta cendikiawan se-Propinsi Riau. Tiga tahun berturut-turut (1996, 1997,
1998) melahirkan rekomendasi: Agar IAIN Sulthan Syarif Qasim
Pekanbaru membuka program studi baru (umum). Melalui keputusan rapat
senat IAIN Susqa tanggal 9 September 1998 yang menetapkan
perubahan status IAIN Susqa menjadi Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Syarif Kasim Riau, maka dilakukan persiapan secara bertahap.
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Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa program
studi umum pada beberapa fakultas, seperti program studi Psikologi pada
Fakultas

Tarbiyah,

program

studi

Manajemen

dan

Manajemen

Perusahaan pada Fakultas Syari’ah, dan program studi Ilmu Komunikasi
pada Fakultas Dakwah. Pada tahun akademik 1999/2000 IAIN Susqa
telah pula membuka Program Studi Teknik Informatika. Satu tahun
kemudian, tepatnya tahun akademik 2000/2001, dibuka pula Program
Studi Teknik Industri. Kedua program studi terakhir ini untuk sementara
ditempatkan di bawah administrasi Fakultas Dakwah.
Pada tahun akademik 2002/2003 program studi umum yang ada
pada fakultas di atas dan ditambah beberapa program studi baru,
ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas-fakultas
tersebut adalah Fakultas Sains dan Teknologi dengan Jurusan/Program
Studi Teknik

Informatika,

Teknik Industri,

Sistem

Informasi,

dan

Matematika; Fakultas Psikologi dengan Jurusan/Program Studi Psikologi;
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi Manajemen,
Akuntansi dan Manajemen Perusahaan Diploma III; dan Fakultas
Peternakan dengan Program Studi Ilmu Ternak dengan konsentrasi
Teknologi Produksi Ternak, Teknologi Hasil Ternak dan Teknologi Pakan
dan Nutrisi.
Dengan demikian, pada tahun akademik 2002/2003, IAIN Susqa
sebagai persiapan UIN Suska Riau telah mempunyai 8 fakultas, yaitu:
Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari’ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas
Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas
Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Peternakan. Peningkatan
status IAIN menjadi UIN dimaksudkan untuk menghasilkan sarjana muslim
yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu keIslaman, ilmu pengetahuan dan teknologi secara integral, sekaligus
menghilangkan pandangan dikotomi antara ilmu keislaman dan ilmu
umum.

112

Pengembangan UIN Suska tidak hanya dilakukan pada bidang
akademik semata, seperti melalui pembukaan fakultas-fakultas dan
program-program studi baru, tapi juga diarahkan pada pengembangan di
bidang fisik, sarana, dan prasarana. Melalui bantuan Islamic Development
Bank dan pemerintah RI, UIN Suska Riau telah berhasil membangun 13
gedung perkantoran dan perkuliahan, dan infrastruktur serta fasilitas
pendukung kegiatan perkuliahan. Disamping itu, melalui bantuan tersebut,
UIN Suska Riau berhasil meningkatkan SDM terutama dosen yang
dibiayai pendidikan S3 di dalam dan luar negeri. Tingginya minat
masyarakat

untuk

melanjutkan

pendidikan

di

UIN

Suska

Riau,

penambahan dan pembebasan lahan kampus telah berhasil dilakukan.
UIN Suska telah mempunyai lahan kampus seluas 84,15 Ha yang terdiri
atas 3,65 Ha di Jl. K.H. Ahmad Dahlan dan 80,50 Ha di Km. 15 Jl.
Soebrantas Simpangbaru Panam Pekanbaru. Lahan kampus di Km 15 Jl.
H.R. Soebrantas tersebut dibebaskan pada tahun 1981/1982 mulanya
seluas 60 Ha dan diperluas pada tahun 2003-2006 menjadi 80,50 Ha.
Pada tahun 1995/1996 pembangunan fisik di lahan ini telah dimulai dan
telah berhasil membangun gedung seluas 5.760 m2 untuk 70 lokal ruang
kuliah.223
Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau dan Peraturan Menteri
Agama RI Nomor 56 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PMA RI No. 8
Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau, maka
UIN Suska Riau telah memiliki 8 fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin,
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi,
Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan Fakultas
Pertanian dan Peternakan.

223

Kementerian Agama RI UIN Suska Riau, Panduan dan Informasi Akademik
(Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2017), hal. 2.
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Gambar 4.1: Bangunan Gedung UIN Suska Riau
Sejak berdirinya IAIN Suska sampai menjadi UIN Suska hingga
sekarang ini telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan, sebagai
berikut:
Tabel 4.1: Periode Kepemimpinan UIN Suska Riau224
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

224

NAMA
Prof. H. Ilyas Muh. Ali
Drs. H. A. Moerad Oesman
Drs. Soewarno Ahmady
Drs. H. Yusuf Rahman, MA
Prof. Dr. H. Amir Luthfi
Prof. Dr. H. Amir Luthfi
Prof. Dr. H. M. Nazir
Prof. Dr. H. M. Nazir
Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
Prof. Dr. KH. Mujahidin, M. Ag

PERIODE
1970 – 1975
1975 – 1979
1979 – 1987
1987 – 1996
1996 – 2000
2000 – 2005
2005 – 2010
2010 – 2014
2014 – 2018
2018 - 2022

https://uin-suska.ac.id/profil/sejarah-ringkas-universitas/, diakses pada Tanggal 25
Desember 2019.
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b. Visi dan Misi
Visi, Misi, Karakteristik, dan Tujuan
Visi
“Visi UIN Suska Riau adalah terwujudnya Universitas Islam Negeri
sebagai lembaga pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia
yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi
dan/atau seni secara integral pada tahun 2023”.
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan
sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan
profesional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim;
2. Menyelenggarakan

penelitian

dan

pengkajian

untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan
menggunakan paradigma Islami;
3. Menyelenggarakan

pengabdian

kepada

masyarakat

dengan

memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni dengan
menggunakan paradigma Islami;
4. Menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom,
akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas
berkelanjutan.
Karakteristik
1. Pengembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada
rasa iman dan tauhid (belief affection).
2. Pengembangan

berbagai

cabang

ilmu

pengetahuan

dengan

pendekatan religius sehingga nilai-nilai Islam menjadi roh bagi setiap
cabang ilmu pengetahuan dengan penerapan prinsip Islam dalam
Disiplin Ilmu (IDI) sebagai upaya riil mewujudkan integrasi ilmu
dengan Islam.
3. Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai standar
kompetensi ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat domain akidah,
ibadah, muamalah dan akhlak.
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4. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai
dengan nilai-nilai Islam melalui program Ma’had ‘Al-jami’ah.
5. Perwujudan

keunggulan

akademik

dan

profesionalisme

yang

didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus.
6. Pengembangan studi Regional Islam Asia Tenggara dan Tamaddun
Melayu sebagai pusat keunggulan (center of excellence)
Tujuan
1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan menjadi anggota
masyarakat yang memiliki kemampuan serta keunggulan akademik
dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan,
menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang
bernafaskan Islam;
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, ilmu
pengetahuan,

teknologi,

dan/atau

seni

serta

mengupayakan

penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan
masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional;
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul berkelas
dunia;
4. Menghasilkan

kinerja

institusi

yang

efektif

untuk

menjamin

pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang
berkelanjutan.225

Gambar 4.2: Logo UIN Suska Riau

225

https://uin-suska.ac.id/profil/visi-dan-misi/, diakses pada Tanggal 25 Desember 2020.
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c. Struktur Organisasi dan Nama Jabatan Struktural
DEWAN
PERTIMBANGAN

REKTOR
WAREK I

SENAT

WAREK II

SATUAN PENGAWAS

WAREK III
III

SATUAN PEMERIKSA
KEUANGAN

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK,
KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA

BIRO ADMINISTRASI UMUM,
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BAG. UMUM

BAG.
ORGANISASI,
KEPEGAWAIAN
& HUKUM

BAG.
PERENCANAN

BAG.
KEUANGAN &
AKUNTANSI

BAG.
AKADEMIK

FAK. TARBIYAH
& KEGURUAN

PUS. PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

FAK. SYARIAH &
HUKUM

PUSAT PERPUSTAKAAN

BAG.
KERJASAMA &
KELEMBAGAAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
PUS. PENELITIAN &
PENERBITAN

BAG.
KEMAHASISW
AAN & ALUMNI

PUS. STUDI GENDER &
ANAK

FAK.
USHULUDDIN

PTIPD

PUS. PENGEMBANGAN
STANDAR MUTU

FAK. DAKWAH &
KOMUNIKASI

FAK. SAINS &
TEKNOLOGI

PUS. PENG. BAHASA

FAK.
PSIKOLOGI

FAK. EKONOMI
& ILMU
SOSIAL

PUSAT MA’HAD ALJAMIAH

PUS. AUDIT &
PENGENDALIAN MUTU

FAK.
PERTANIAN &
PETERNAKAN

PASCASARJAN
A

PUS. PENG. BISNIS

Gambar 4.3: Struktur Organisasi UIN Suska Riau (Berdasarkan SK Rektor Nomor: 005/R/2015)

117

d. Fasilitas dan Sarana Pendidikan
Saat ini UIN Suska telah memiliki bangunan gedung seluas 33.080
m2 yang terdiri atas 7.320 m2 di kampus I, Jl. K.H. Ahmad Dahlan yang
disebut juga dengan kampus “Tuanku Tambusai”, dan 974.934 m2 di
kampus II di Jl. H.R. Soebrantas km. 15 no. 155 Simpang Baru Tampan
yang disebut juga dengan kampus “Raja Ali Haji”. Bangunan tersebut
dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan
pembangunan fisik di Kampus “Raja Ali Haji” gencar dilakukan, baik
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota,
perusahaan swasta, dana IDB maupun bantuan berbagai pihak lainnya,
yang terdiri dari:
1. Gedung perkuliahan
2. Gedung perkantoran
3. Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa
4. Asrama Mahasiswa (Ma’had Al-Jami’ah)
5. Gedung Laboratorium
6. Islamic Centre (Pusat Kajian Islam)
7. Gedung

Pusat

Kegiatan

Penguatan

Karakteristik

keIslaman

Mahasiswa
Tahun Akademik 2008-2009, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
khususnya seluruh Fakultas dan Rektorat telah pindah ke kampus II Raja
Ali Haji (kampus UIN Panam), sedangkan kampus I Tuanku Tambusai
(kampus UIN Sukajadi) khusus untuk Program Pascasarjana dan
beberapa pelayanan akademik lainnya, seperti belajar dan mengajar di
Pusat Pengembangan Pelayanan Bahasa (P3B).217 Hingga saat ini
berbagai fasilitas sudah cukup memadai dengan berkembangnya UIN
Suska Riau sebagai lembaga Pendidikan Islam Negeri di Provinsi Riau.

217

Kementerian Agama RI UIN Suska Riau, Op. Cit., hal. 16.
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Gedung Perpustakaan

Gedung Islamic Center

Genung Asrama Mahasiswa
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Gedung Lab Baru UIN Suska Riau
Gambar 4.4: Sarana dan Prasarana UIN Suska Riau
e. Tenaga Akademik
Tenaga akademik perguruan tinggi adalah dosen. Tenaga dosen
pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terdiri dari dosen
tetap, dosen tidak tetap dan dosen mitra. Jumlah dosen tetap adalah 531
orang dan dosen tidak tetap berjumlah 148 orang, dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 4.2: Dosen PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan
Syariah dan Hukum
Ushuluddin
Dakwah dan Komunikasi
Sains dan Teknologi
Psikologi
Ekonomi dan Ilmu Sosial
Pertanian dan
8.
Peternakan
Jumlah

S-1 S-2 S-3
5 134 29
55 25
25 21
1
38
7
65
6
1
25
3
63
5
-

17

7

7

422 102

Jumlah
168
80
46
47
65
31
68
26
531
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Tabel 4.3: Dosen Non-PNS Menurut Jenjang Pendidikan
No

Fakultas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tarbiyah dan Keguruan
Syariah dan Hukum
Ushuluddin
Dakwah dan Komunikasi
Sains dan Teknologi
Psikologi
Ekonomi dan Ilmu Sosial
Pertanian dan
Peternakan
Jumlah

8.

S-1 S-2 S-3

Jumlah

5
9
2
2

20
18
2
15
22
4
24

1
1
1
2
1

25
19
3
16
33
6
27

-

19

-

19

18
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6

148

Diantara beberapa Doktor di atas, sudah memiliki gelar Guru
Besar.218 Jumlah keseluruhan saat ini UIN Suska Riau telah memiliki 18
Guru Besar yang tersebar di 3 fakultas yaitu; Fakultas Tarbiyah,
Ushuluddin, dan Syari’ah & Hukum. 219 Dengan berjalannya waktu tentu
guru besar akan terus bertambah guna meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
a. Sejarah
Sejarah berdirinya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung
Djati Bandung tidak lepas dari IAIN Sunan Gunung Djati Bandung karena
UIN merupakan kelanjutan dan pengembangan dari IAIN SGD Bandung.
IAIN SGD Bandung didirikan pada tanggal 8 April 1968 M bertepatan
dengan 10 Muharram 1388 H berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 56 Tahun 1968. Kehadiran IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
merupakan hasil perjuangan para tokoh umat Islam Jawa Barat. Dimulai
pada tahun 1967, sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, dan
cendekiawan Muslim Jawa Barat yang diprakarsai oleh K. H. Anwar
Musaddad, K.H. A. Muiz, K.H. R. Sudja'i, dan Arthata dengan persetujuan
218

Ibid., hal. 16.
Data Dosen PNS Guru Besar UIN Suska Riau per Juli 2018, Sumber Data Kabag
Kepegawaian.

219
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KDH Jawa Barat, mereka membentuk Panitia Perizinan Pendirian IAIN di
Jawa Barat. Panitia tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Agama RI
dengan SK-MA No. 128 Tahun 1967.
Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor
56 Tahun 1968 secara resmi berdiri untuk pertama kalinya IAIN Sunan
Gunung Djati Bandung. Berdasarkan SK Menteri Agama tersebut, panitia
membuka 4 Fakultas: (1) Syari'ah, (2) Tarbiyah, (3) Ushuluddin di
Bandung, dan (4) Tarbiyah di Garut. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
terdiri dari Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah di
Bandung. Fakultas Syari'ah dan Fakultas lainnya yang ada di Bandung
berlokasi di Jl. Lengkong Kecil No. 5.
Pada tahun 1973, IAIN SDG Bandung pindah ke Jalan Tangkuban
Perahu No. 14. Pada tahun 1974 IAIN SGD pindah lagi ke Jalan Cipadung
(sekarang Jl. A.H. Nasution No. 105). Pada tahun 1970, dalam rangka
rayonisasi, Fakultas Tarbiyah di Bogor dan Fakultas Syari'ah di Sukabumi
yang

semula

berinduk

kepada

IAIN

Syarif

Hidayatullah

Jakarta

digabungkan pada Fakultas Induk di Bandung. Sedangkan untuk Fakultas
Tarbiyah Cirebon yang semula berafiliasi ke IAIN Syarif Hidayatullah,
tanggal 5 Maret 1976 menginduk ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Pada perkembangan berikutnya, pada tahun 1993, didirikan dua
fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Adab. Pada tahun
1997, pengembangan diarahkan dalam bentuk penyelenggaraan Program
Pascasarjana, yang dimulai dengan membuka Program S.2 Pascasarjana.
Pada tahun 1997, terjadi perubahan kebijakan penataan sistem rayonisasi
untuk IAIN. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun
1997 tanggal 21 Maret 1997 Fakultas Tarbiyah Cirebon yang semula
menjadi cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
meningkat statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN)
Cirebon; demikian juga Fakultas Syari'ah Serang yang semula merupakan
cabang Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung statusnya
menjadi STAIN Serang.
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Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 57 Tahun 2005, tanggal 10
Oktober 2005, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1426 H, IAIN
berubah statusnya menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 220

Gambar 4.5: Bangunan Gedung UIN SGD Bandung
Adapun pergantian tonggak kepemimpinan sejak masih berstatus
IAIN hingga menjadi UIN Sunan Gunung Djati hingga saat ini sebagai
berikut:
Tabel 4.4: Tabel Periode Kepempinan UIN SGD Bandung221
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
220

NAMA
Prof. K. H. Anwar Musaddad
Letkol H. Abjan Soelaeman
Drs. H. Solahuddin Sanusi
Drs. H. Djauharuddin AR
Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika
Prof. Dr. H. Endang Soetari Ad, M.Si
Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, MS.
Prof. Dr. H. Ismatullah, SH., M.Hum

PERIODE
1968 – 1972
1972 – 1973
1973 – 1977
1977 – 1986
1986 – 1995
1995 – 2003
2003 – 2011
2012 – 2015

http://www.uinsgd.ac.id/front/arsip/page/kampus/profil-sejarah-uin, diakses pada
Tanggal 23 Desember 2019.
221
https://uinsgd.ac.id/tentang-uin-sgd-bdg/tentang-kami/para-rektor/,
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Sunan_Gunung_Djati, diakses
pada Tanggal 25 Desember 2019.
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2015 – 2023

9. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
b. Visi dan Misi
Visi, Misi, dan Tujuan
Visi

Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis
wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN tahun
2025.
Misi
1. Menyelenggarakan

dan

mengelola

pendidikan

tinggi

yang

profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan
ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan Nasional;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah
dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk
mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
3. Menyelenggarakan

pengabdian

untuk

mengembangkan

dan

memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani
yang demokratis dan berkeadilan;
4. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berorientasi pada
pembentukan
akademika.

jiwa

entrepreneurship

di

kalangan

civitas

222

Tujuan
1. Terwujudnya pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan
berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka
memperkuat pembangunan Nasional;
2. Terwujudnya hasil proses perkuliahan, penelitian dan kajian ilmiah
berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan
dan teknologi;

222

http://www.uinsgd.ac.id/front/arsip/page/kampus/visi-dan-misi, diakses pada Tanggal
22 Desember 2019.
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3. Terwujudnya

pengabdian

untuk

mengembangkan

dan

memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani
demokratis dan berkeadilan;
4. Terwujudnya sikap entrepreneurship di kalangan sivitas akademika
UIN SDG Bandung.223

Gambar 4.6: Logo UIN SGD Bandung

223

Lihat Dokumen, Rencana Strategis UIN Sunan Gunug Djati Bandung 2015-2019, hal.
21.
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c. Struktur Organisasi dan Nama Jabatan Struktural

REKTOR

DEWAN
PENYANTUN

WAKIL REKTOR I
BIDANG AKADEMIK DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA

BIRO A2KK

KABAG KERJASAMA
DAN KELEMBAGAAN

SUBBAG INFORMASI
AKADEMIK

SUBBAG
KEMAHASISWAAN

SUBBAG KERJASAMA DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA

SUBBAG ADMINISTRASI
AKADEMIK

SUBBAG ALUMNI

SUBBAG BINA PTAIS

PUSAT PERPUSTAKAAN

SEKRETARIS

WAKIL REKTOR III
BIDANG KEMAHASISWAAN
DAN KERJASAMA

LPM

PUSAT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
PANGKALAN DATA

BIRO AUPK

PUSAT
PENGEMBANGAN
BISNIS

SEKRETARIS

KASUBAG TU

KASUBAG TU

SUBBAG TATA USAHA

PUSAT PENELITIAN
DAN PENERBITAN

PUSAT GENDER DAN
ANAK

PUSAT PENGABDIAN
MASYARAKAT

PUSAT PENGEMBANGAN
PUSAT AUDIT DAN
STANDAR MUTU
PENGENDALIAN MUTU

SUBBAG LAYANAN
AKADEMIK

FAKULTAS
TARBIYAH

KABAG UMUM

SUBBAG RUMAH
TANGGA
SUBBAG HUMAS,
DOKUMENTASI DAN
PUBLIKASI

FAKULTAS
USHULUDDIN

FAKULTAS
SYARI’AH DAN
HUKUM

FAKULTAS
DAKWAH DAN
KOMUNIKASI

FAKULTAS ADAB
DAN HUMANIORA

FAKULTAS SAINS
DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS
PSIKOLOGI

KABAG
PERENCANAAN

KABAG KEUANGAN
DAN AKUNTANSI

KABAG ORGANISASI
KEPEGAWAIAN DAN
HUKUM

SUBBAG DATA
DAN INFORMASI

SUBBAG PELAKSANAAN
ANGGARAN DAN
PEMBENDAHARAAN

SUBBAG ORGANISASI
DAN HUKUM

SUBBAG
PENYUSUNAN
EVALUASI
PELAPORAN
PROGRAM DAN
ANGGARAN

SUBBAG VERIFIKASI,
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN

SUBBAG KEPEGAWAIAN

FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN
POLITIK

PROGRAM
PASCASARJANA

TATA USAHA

TATA USAHA

TATA USAHA

TATA USAHA

TATA USAHA

TATA USAHA

TATA USAHA

TATA USAHA

TATA USAHA

JURUSAN/PRODI

JURUSAN/PRODI

JURUSAN/PRODI

JURUSAN/PRODI

JURUSAN/PRODI

JURUSAN/PRODI

JURUSAN/PRODI

JURUSAN/PRODI

JURUSAN/PRODI

Gambar 4.7: Struktur Organisasi UIN SGD Bandung (Berdasarkan PMA NOMOR: 77 Jo 7 TAHUN 2013)

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KABAG
KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

KABAG AKADEMIK

WAKIL REKTOR II
BIDANG ADMINISTRASI UMUM,
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

LPPM

PUSAT PENGEMBANGAN
BAHASA

ORGAN
PENGAWAS (SPI)

SENAT
UINVERSITAS
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e. Fasilitas dan Sarana Pendidikan
UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung memiliki fasilitas dan
sarana prasarana pendidikan sebagai penunjang kegiatan perkuliahan
baik penunjang akademik maupun non-akademik. Dalam melakukan
pengembangannya UIN SGD Bandung terbagi menjadi beberapa kampus
yaitu; kampus 1 yang terletak di Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung,
Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, kemudian kampus 2 yang terletak di
Jalan Cimencrang, Panyileukan, Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung,
Jawa Barat, dan kampus 3 yang terletak di Jalan Cileunyi Kabupaten
Bandung, Jawa. Ketiga kampus tersebut dipersiapkan dalam rangka
pengembangan jangka panjang sehingga berbagai fasilitas akan dibangun
dan dikembangkan secara bertahap. Adapun beberapa fasilitas, sarana
dan prasarana UIN SGD Bandung yaitu:
1. Gedung perkuliahan
2. Gedung perkantoran
3. Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa
4. Asrama Mahasiswa (Ma’had Al-Jami’ah)
5. Gedung Laboratorium
6. Klinik
7. Koperasi Pegawai
8. Café
9. Sport Center
10. Masjid
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Gedung Perpustakaan

Gedung Perkuliahan

Gedung Hall UIN SGD
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Gedung Anwar Musaddad

Gedung Fakultas

Gedung Asrama Mahasiswa
Gambar 4.8: Sarana dan Prasarana UIN SGD Bandung
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f. Tenaga Akademik
Berdasarkan data yang peneliti peroleh, sebaran tenaga akademik di UIN Sunan Gunung Djati bandung sebagai berikut:
Tabel 4.5: Sebaran Jumlah Dosen di UIN SGD Bandung
No

FAKULTAS

GURU

LEKTOR

BESAR

KEPALA

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

Pr

Lk

LEKTOR

ASISTEN

TENAGA

CPNS

AHLI

PENGAJAR

CADOS

Pr

JUMLAH
JUMLAH

Lk

Pr

Lk

Pr

1

-

1

-

68

15

83

1

Ushuluddin

3

-

37

2

24

13

2

2

Tarbiyah & Keguruan

5

3

34

16

37

26

12

22

1

-

4

2

93

69

162

3

Syari’ah & Hukum

11

-

42

9

35

14

3

1

1

-

1

3

93

27

120

4

Dakwah & Komunikasi

2

-

33

7

38

9

-

1

-

1

1

1

74

19

93

5

Adab & Humaniora

3

-

29

5

31

8

-

-

-

-

-

-

63

13

76

6

Psikologi

2

-

9

4

8

12

-

-

-

-

-

1

19

17

36

7

Sains & Teknologi

2

-

7

4

32

18

4

1

-

-

1

1

46

24

70

8

Ilmu Sosial & Ilmu Politik

-

-

17

1

36

9

-

-

-

-

1

-

54

10

64

9

DPK

2

-

15

5

62

12

-

-

-

-

-

-

79

17

96

30

3

223

53

303 121

21

25

3

1

9

8

589 211

800

JUMLAH

Sebagaimana sebaran data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan Dosen di UIN Sunan Gunung Djati berjumlah
800 orang, dengan rincian sebanyak 589 dosen laki-laki dan sebanyak 211 dosen perempuan. Adapun rincian guru besar berjumlah 33
orang yang tersebar di berbagai fakultas. Sedangkan fakultas yang memiliki Guru Besar terbanyak adalah di fakultas Syari’ah dan
Hukum. Jika dilihat dari sebaran tenaga akademik, hanya di fakultas ilmu sosial dan politik yang masih belum memiliki Guru Besar.
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B. TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
Dalam sub-bab ini, peneliti menguraikan beragam data yang peneliti
peroleh dari proses kegiatan ilmiah secara sistematis. Data-data yang
peneliti sajikan adalah data yang diperoleh melalui jalur ilmiah dengan
menggunakan teknik penelitian akademik. Berikut adalah hasil penelitian
terkait manajemen perubahan Pendidikan Tinggi Islam menuju World
Class University pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan
Gunung Djati Bandung:
1. Faktor Pendorong Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam
Belum Mampu Menghantarkan Perguruan Tinggi Menjadi World
Class University
Sebelum membahas secara lebih rinci mengapa manajemen
perubahan Pendidikan Tinggi Islam belum mampu mempengaruhi capaian
terhadap konsep World Class University (WCU) di sebuah institusi, maka
peneliti ingin memaparkan bagian terpenting dalam faktor pendorong
perubahan secara makro (global). Selain itu, jika melihat perumusan
masalah dalam sub-bab ini yaitu; terkait alasan kemengapaan tadi adalah
dengan melihat faktor yang melatarbelakangi kedua perguruan tinggi baik
UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dalam melakukan perubahan. Dari hasil pemetaan tersebut, akan
tergambar faktor penyebab mengapa manajemen perubahan belum
menghasilkan capaian WCU. Hal tersebut dapat peneliti paparkan sebagai
berikut:
a. Faktor Pendorong Terjadinya Perubahan Secara Global
1) Globalisasi dan Revolusi Industri
Globalisasi dan revolusi industri (industry revolution) menjadi dua
kata pamungkas dalam setiap kajian aspek kehidupan modern. Selain
banyak dihubungkan dengan kemajuan, dua kata tersebut mampu
mempengaruhi arah pemikiran para akademisi dalam melihat kemajuan
masa depan. Selain menjadi topik penting, globalisasi dan revolusi industri
mampu mengstimulus berbagai perubahan di dunia. Harus diakui,
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pengaruhnya mampu membentuk arah perkembangan baru dari berbagai
aspek kehidupan tidak terkecuali lembaga pendidikan.
Jika kita lihat dari aspek perkembangannya, arus globalisasi saat ini
menimbulkan banyak sekali perubahan dari segala aspek kehidupan.
Perubahan tidak dapat dihindari akibat ilmu pengetahuan dan teknologi
yang semakin maju dengan berjalannya waktu. Hal itu menggugah
kesadaran masyarakat umum akan pentingnya pendidikan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kewajiban bagi mereka.224
Sementara itu, secara sederhana globalisasi sering diterjemahkan
mendunia. Segala apapun yang terjadi di dunia begitu cepatnya menyebar
di seluruh pelosok baik berupa data, temuan-temuan, bencana, peristiwa
apapun. Semua orang di dunia bisa mengetahui semua itu melalui
berbagai media seperti HP, TV, Radio, dan juga internet.225 Semacam dua
sisi mata uang, globalisasi, revolusi industri dan modernisasi bisa
berdampak nilai positif dan juga negatif.
Untuk menelisik lebih jauh apa sebenarnya dua padanan kata
tersebut; yaitu globalisasi (globalization) dan revolusi industri (industry
revolution) peneliti mencoba menjabarkan dari masing-masing kata
tersebut. Globalisasi menurut bahasa adalah global dan sasi. Global
adalah mendunia, dan Sasi adalah Proses, jadi apabila pengertian
Globalisasi menurut bahasa dipadukan maka menjadi “Proses sesuatu
yang mendunia".226 Globalisasi juga bisa diartikan sebagai suatu
fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam
masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu.
Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat
akselerasi proses globalisasi ini. 227
224

Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 2008),
hal. 72.
225
A. Suradi, Globalisasi dan Respon Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Jurnal
Mudarrisuna, Vol.7, No.2, Juli-Desember, 2017, hal. 256
226
Patta Rapana dan Yana Fajriah, Menembus Badai Ekonomi (Makassar: CV Sah
Media, 2018), hal. 49.
227
Nur Haidah dan M. Isnya Musa, Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan
Bangsa Indonesia, Jurnal Pesona Dasar, Vol.3, No.3, 2015, hal. 4.
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Sementara itu, Malcolm Waters mengatakan bahwa globalisasi
adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis
pada keadaan sosial-budaya menjadi kurang penting, yang terjelma dalam
kesadaran orang. Menurut Emmanuel Ritcher globalisasi adalah jaringan
kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang
sebelumnya

terpencar-pencar

dan

terisolisasi

kedalam

saling

ketergantungan di persatuan dunia. Pengertian globalisasi seperti ini juga
telah disampaikan oleh beberapa ahli yang mengatakan bahwa globalisasi
adalah proses individu, kelompok, masyarakat dan negara yang saling
berinteraksi, terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi antara satu
sama lain, yang melintasi batas negara. 228 Lebih lanjut, Thomas L.
Friedman menyampaikan globalisasi memiliki dimensi idiologi dan
teknologi. Dimensi idiologi adalah kapitalisme dan pasar bebas sedangkan
Dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan
dunia.

Dan

Princeton

N.

Lyman

mengatakan

globalisasi

adalah

pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan
hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan
keuangan.229 Dengan demikian, globalisasi adalah sebagai sebuah
keniscayaan yang tidak terhindarkan, termasuk di Indonesia. Gerakan
reformasi yang dapat melengserkan rezim Soeharto tidak lepas dari
berkah reformasi. Sebaliknya, merebaknya pornografi, keterbukaan
informasi yang begitu masih, tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Oleh
sebab itu, globalisasi mengahantarkan perubahan ke semua aspek
kehidupan, baik bidang teknologi, sosial, dan pendidikan. 230
Banyak kalangan mengatakan bahwa globalisasi sebagai era
revolusi teknologi infomasi dan komunikasi ditandai dengan percepatan

228

Scholte, J.A., Globalization: A Critical Introduction, 2nd Edition (United Kingdom:
Palgrave Macmillan, 2005), hal. 520.
229
Larasati, S. Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.
225.
230
Yoseph Hendrik Maturbongs, Tantangan Era Globalisasi Terhadap Manajemen
Perguruan Tinggi, Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan, Vol.4, No.2, September
2019, hal. 132.
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perubahan dan pengaruhnya dalam berbagai lini kehidupan manusia.
Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan
akses transaksi hemat biaya dan waktu. Rentang jarak antar benua sudah
bukan lagi hambatan bagi manusia untuk saling berkomunikasi melalui
berbagai jejaring sosial. Temuan teknologi menghantarkan manusia tanpa
batas dan sekat. Semua kemudahan ditawarkan karena perkembangan
berbagai macam teknologi di dunia. Bisa jadi, perubahan itu terjadi lebih
cepat daripada

ilmu pengetahuan dan kesiapan manusia dalam

memahaminya. Globalisasi bahkan telah menciptakan dunia semakin
terbuka. Tidak ada ketertutupan informasi bahkan persaingan global
menghantarkan peluang berbagai negara lain. Hal tersebut terjadi karena
globalisasi membuka diri pada persaingan global, tidak lagi pada tatanan
regional dan nasional.
Untuk melihat secara komprehensif dalam ajaran agama, maka
dalam ajaran agama, Islam memiliki prinsip tata nilai yang menyeluruh,
yang membuat manusia dijamin dapat mencapai tingkat kedudukan yang
tinggi dalam pandangan Allah SWT, dengan memanfaatkan semua
potensi yang dimilikinya yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Tata
nilai tersebut bisa dijadikan alternatif acuan di zaman globalisasi ini karena
sifatnya

yang

universal

dan

fleksibel

terhadap

perubahan

dan

perkembangan.
Globalisme

atau

universalisme

Islam

merupakan

sebuah

pemahaman yang berangkat dari fakta tekstual historis bahwa risalah
Islam ditujukan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk
semua lapisan masyarakat. Ia bukan risalah untuk bangsa tertentu yang
beranggapan bahwa dialah bangsa terpilih, dan karenanya semua
manusia harus tunduk

kepadanya. Meskipun pada awalnya berada di

dalam tubuh suatu bangsa, sekelompok bangsa atau hanya sekelompok
individu, ia adalah satu dalam arti, bahwa ia meliputi seluruh manusia.
Oleh karenanya, berbicara secara Islam, tidak bisa ada tata sosial Arab
atau Turki, Iran atau Pakistan ataupun Malaysia, melainkan satu, yaitu tata
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sosial Islam, meskipun tata sosial
tertentu.

bermula dari negeri atau kelompok

231

Risalah Islam adalah hidayah Allah untuk segenap manusia atau
universal (globalisme) dan rahmat-Nya untuk semua hamba-Nya.
Manifesto ini termaktub abadi dalam firman-Nya:

     
Artinya: dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam. (QS. al-Anbiya': 107)

 ……          
Artinya: Katakanlah (Muhammad): "Hai manusia Sesungguhnya aku
adalah utusan Allah kepadamu semua, …... (QS. al-A'raf: 158)

         
Artinya: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran)
kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada
seluruh alam. (QS. al-Furqon:1)
Dari beberapa ayat tersebut menunjukkan bahwa universalisme
Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting, dan yang
terbaik dalam ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Islam yang mencakup
aspek akidah, syari’ah, dan mu'amalah, menjadi modal utama beragama
Islam

memiliki

wawasan

yang

universal

(global)

demi

memberi

kemanfaatan bagi seluruh alam. Sehingga berislam tidak berarti anti
dalam perubahan globalisasi, akan tetapi menjadikan agama sebagai filter
utama dalam meyerap perubahan globalisasi yang secara terbuka memilik
dua sisi baik nilai postif maupun negatif.
Apa yang terjadi pada hari ini sebenarnya disebabkan oleh faktorfaktor globalisasi yang menghantarkan terjadinya modernitas yang telah
terlampaui dengan tercapainya lompatan kemajuan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi khususnya elektronik, komunikasi, dan

231

Khusnul Khotimah, Islam dan Globalisasi; Sebuah Pandangan Tentang Universitas
Islam, Komunika, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2009, hal. 117-118.
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informasi. Karena itu, ada yang menyebut zaman sekarang sebagai
zaman pos-modernisme dan kontemporer, maksudnya ialah zaman
kekinian. Memang sulit untuk membatasi zaman modern dalam suatu
rentang waktu tertentu.232 Robert N. Bellah sendiri telah menyebut
masyarakat muslim pada zaman Nabi Muhammad telah memasuki zaman
modern karena Nabi Muhammad telah membangun masyarakat muslim
dengan lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan sosial dan kapasitas
politik. Kecanggihan sosial dan struktur politik kaum muslim klasik tersebut
telah mengandung ciri modernitas misalnya inklusivisme, egalitar,
demokratis,

dan

partisipatif,

suatu

kemajuan

sistem

sosial

kemasyarakatan yang melampaui zamannya. 233
Proses perubahan gejala sosial di sekitar kita menandakan adanya
faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Perkembangan dan
perubahan gejala aspek kehidupan semakin menguat setelah ditandai
adanya revolusi industri di Inggris dan di Prancis. Revolusi industri
ditandai dengan lompatan besar kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Untuk dapat
melihat

secara

komprehensif

pemahaman

revolusi

industri

dan

keterkaitannya dengan globalisasi dapat dipahami bahwa revolusi industri
adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat
dan menyangkut dasar kebutuhan pokok (needs) dengan keinginan
(wants) masyarakat.234
Merujuk beberapa literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Revolusi industri terdiri dari dua kata yaitu revolusi dan industri. Revolusi
berarti perubahan yang bersifat sangat mendasar dan cepat, sedangkan
pengertian industri adalah usaha memproses atau mengolah barang. 235

232

Muhammad Rusydy, Modernitas dan Globalisasi: Tantangan Bagi Peradaban Islam,
Jurnal Tajdid, Vol.17, No.1, Januari-Juni 2018, hal.93.
233
Robert N. Bellah, “Islamic Traditions and Problems Of Modernization,” dalam Robert
N. Bellah, ed., Beyond Belief, (New york: Harper &Row, 1976), hal.150.
234
Hendra Suwardana, Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental, Jurnal Jati Unik,
Vol.1, No.2, 2017, hal.103.
235
KBBI QTmedia
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Apabila ditarik kesimpulan, maka pengertian revolusi industri adalah suatu
perubahan yang berlangsung cepat dan mendasar dalam pelaksanaan
proses produksi barang atau jasa yaitu; yang semula pekerjaan proses
produksi itu dikerjakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) manusia
digantikan oleh mesin. Sedangkan barang dan jasa yang diproduksi
mempunyai nilai tambah (value added) yang komersial. Percepatan
tersebut juga ditandai dengan efektifitas waktu dan efisiensi biaya.
Lebih lanjut lagi, sebenarnya istilah Industri sangat beragam karena
masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Kanselir Jerman dan
Angela Merkel berpendapat bahwa Industri 4.0 adalah transformasi
komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui
penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional.
Schlechtendahl menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari
ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh
entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan
yang lain.236
Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga
industri 4.0. Fase industri merupakan real change dari perubahan yang
ada. Industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang
efektifitas dan efisiensi aktivitas manusia, industri 2.0 dicirikan oleh
produksi massal dan standarisasi mutu, industri 3.0 ditandai dengan
penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan
robot. Industri 4.0 selanjutnya hadir menggantikan industri 3.0 yang
ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur.237
Istilah Revolusi Industri keempat (Revolusi Industri 4.0) sebenarnya
dipilih karena kepercayaan bahwa umat manusia sedang berada dalam
permulaan dari sebuah revolusi yang akan mengubah cara bagaimana
manusia akan hidup, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya. Revolusi
236

Hoedi Praseyo dan Wahyudi Soetopo, Industri 4.0 Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah
Perkembangan Riset, Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1, Januari 2018, hal. 19.
237
Muhammad Yahya, Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Perkembangan
Pendidikan Kejuruan Indonesia, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Universitas
Negeri Makasar, 14 Maret 2018, hal.2
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ini memengaruhi bidang-bidang pengetahuan ilmiah seperti biologi, fisika,
ekonomi, industri, serta disiplin-disiplin lainnya. Hal tersebut menunjukan
bahwa Revolusi Industri sekarang telah mengaburkan batas-batas yang
ada.238 Keterbukaan informasi dan kolaborasi menjadi pilihan dalam
menjembatani semua aspek era perkembangan. Bisa jadi sesuatu yang
belum pernah terfikirkan oleh manusia, suatu saat akan menjadi bagian
yang tidak terlepaskan dalam kehidupan kita. Itu artinya, perubahan
mungkin saja terjadi kapanpun dan dimanapun. Bahkan revolusi Industri
bisa jadi akan membawa dunia ke dalam zaman yang di dalamnya
manusia mengalami ketergantungan luar biasa terhadap mesin dan
teknologi sebagai konsekuensi meningkatnya peran teknologi seiring
tergantikannya posisi manusia oleh mesin.
Revolusi industri telah menciptakan fenomena dalam dunia bisnis
yang disebut sebagai inovasi disrupsi (disruptive innovation), yaitu sebuah
inovasi yang menciptakan sebuah tren baru dan jejaring industri. Tidak
sedikit berbagi peran manusia mampu digantikan oleh mesin. Hal tersebut
terjadi karena melihat kemaaman (savety) hak kehidupan manusia
menjadi prioritas utama dalam mempekerjakan manusia. Namun di sisi
lain,

tidak

sedikit

yang

mengungkapkan

bahwa

revolusi

industri

menghilangkan posisi peran manusia sebagai pekerja. Bisa jadi akan
banyak yang tergantikan oleh peran mesin. Dan sangat memungkinkan
akan

banyak

terjadi

pengangguran

yang

diakibatkan

karena

perbandingannya 1 mesin dapat mengerjakan 100 pekerjaan manusia.
Melihat fenomen-fenomena perubahan tersebut, sejarah globalisasi
menunjukkan

bahwa

setiap

perubahan

zaman

memiliki

core

(penggeraknya) masing-masing. Uraian Friedman, Ritzer, dan Toffler
menunjukkan

bahwa

gerak

perubahan

itu

selalu

dipicu

oleh

perkembangan teknologi yang melahirkan era revolusi industri 4.0, yang
tidak hanya sekadar membuka interaksi secara luas namun juga
238

Teduh G. Alam, dkk, Revolusi Industri Keempat: Akhir dari Buruh di Seluruh Dunia,
Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2019. hal.35.
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mendisrupsi berbagai bidang kehidupan manusia. Disruptif pada awalnya
merupakan fenomena yang terjadi dalam dunia ekonomi, khususnya di
bidang bisnis. Disruptif sendiri merupakan kondisi ketika sebuah bisnis
dituntut untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan, sehingga bisnis
tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekarang, namun
dapat

mengantisipasi

kebutuhan

di

masa

mendatang. 239

Dalam

perjalananya, saat ini disrupsi tidak hanya berlaku pada dunia bisnis.
Fenomena

disrupsi

memberikan

dampak

dalam

berbagai

bidang

kehidupan, baik ekonomi, politik, budaya, dan sosial.
Dari dua istilah "globalisasi dan revolusi industri" sebagaimana
peneliti paparkan di atas, keduanya memang tidak bisa dipisahkan karena
memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Keduanya memiliki
hubungan sejalan dalam perkembangannya. Berbicara revolusi industri,
pasti mengetahui peran globalisasi. Sebaliknya berbicara globalisasi pasti
mengetahui

perkembangan

revolusi

industri.

Untuk

mengetahui

peranannya dalam perkembangan zaman, perlu kita memahai secara utuh
dari keduanya. Apakah benar terjadinya perubahan ikut dipengaruhi oleh
dua komponen tersebut yaitu; globalisasi dan revolusi industri.
Jika kita melihat dari sisi teori perubahan, ada faktor yang
mempengaruhi dan ada faktor yang dipengaruhi untuk melakukan
perubahan. Tidak sedikit masing-masing faktor tersebut menjadi pemicu
terjadinya perubahan besar. Globalisasi misalnya, mampu mengubah
paradigma baru dalam semua aspek kehidupan manusia. Meskipun tidak
semua orang setuju adanya globalisasi. Nyatanya globalisasi mampu
mempengaruhi berbagai pola kehidupan manusia di jagat ini. Misalnya,
ekonomi, politik, sosial, dan bahkan pendidikan ikut serta dalam pengaruh
globalisasi. Melihat fenomena tersebut, tentu globalisasi secara tidak
langsung mampu mempengaruhi perubahan di sekitar kita. Suka tidak
suka, mau tidak mau globalisasi mampu menghipnotis perubahan
239

Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan
Sosial, Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi
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kehidupan.

Globalisasi

adalah

sebuah

kenyataan

yang

memiliki

konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan kehidupan di seluruh
dunia tetap mampu survive dalam tekanan peluang dan tantangan
kehidupan.
Globalisasi dan revolusi merupakan sebuah fenomena kompleks dan
efek domino atas laju modernitas yang memiliki efek luas terhadap semua
dimensi kehidupan umat manusia. Tidak mengherankan, jika istilah,
"globalisasi" dan "revolusi industri" ini telah memperoleh konotasi arti yang
cukup banyak.240 Di satu sisi, globalisasi dan revolusi industri dipandang
sebagai kekuatan yang tidak tertahankan serta jinak untuk memberikan
kemakmuran ekonomi kepada orang-orang di seluruh dunia. Di sisi lain, ia
dituding sebagai sumber dari segala penyakit kontemporer yang
mematikan identitas budaya setiap bangsa. Dua sisi berbeda yang
melekat pada globalisasi dan revolusi industri ini menjadi perhatian serius
berbagai kalangan dalam mempertahankan karakter budayanya melalui
dunia pendidikan. Tidak sebatas itu, perubahan yang diakibatkan
globalisasi dan revolusi industri harus mampu diantisipasi selayaknya dua
sisi mata uang yaitu; antisipasi perubahan positif dan antisipasi perubahan
negatif.

Dengan

demikian,

kesepakatan

bahwa

roda

penggerak

perubahan dapat dipengaruhi oleh dua hal tersebut yaitu; globalisasi dan
revolusi industri menjadi sebuah kebenaran.
2) Perubahan Pasar (Market Change)
Pengaruh faktor perubahan globalisasi bukan isapan jempol belaka.
Globalisasi mampu mempengaruhi semua aspek perubahan pasar
(market change) di berbagai sendi kehidupan. Perubahan-perubahan dan
perkembangan pasar yang terjadi saat ini merupakan dampak dari eraglobalisasi. Perubahan keadaan pasar yang semakin modern dan
konsumen yang semakin cerdas menyebabkan semakin berkembangnya
sistem dalam suatu pasar dan semakin banyak faktor-faktor yang
240

M. Nur Asnawi, Kebijakan Pendidikan Islam Pada Era Globalisasi, Pasar Bebas dan
Revolusi Industri 4.0, Jurnal Scolae: Journal of Pedagogy, Vol. 1, No. 2, 2018, hal. 103.
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mempengaruhi dalam era globalisasi. Hal itu juga mempengaruhi
persaingan dalam berbagai perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan
politik yang semakin hari kian berkembang menyelaraskan era masanya.
Disadari atau tidak perubahan pasar (market change) akan terus
bergulir dengan bergulirnya perubahan itu sendiri. Siap atau tidak
kebutuhan pasar akan menuntut produsen dapat menyediakan kebutuhan
konsumennya dalam semua aspek kehidupan. Fenomena tersebut
memperkuat bahwa perubahan pasar menjadi sebuah keniscayaan dalam
semua aspek kehidupan. Apalagi keterbukaan persaingan sudah bukan
barang baru lagi. Kesipaan dalam mengantisipasi perubahan pasar dapat
memberikan pemahaman bahwa perlu ada inovasi-inovasi baru dalam
dinamika pemasaran.
Dalam aspek pembahasan perubahan pasar (market change) kita
perlu mendudukkan pemahaman tentang pemasaran (marketing). Kotler
mengatakan bahwa yang dimaksud pemasaran adalah memuaskan
kebutuhan pelanggan. Menurutnya bila pemasar memahami kebutuhan
pelanggan, maka ia dapat mengembangkan produk dan jasa yang
menyediakan

nilai

unggul

bagi

pelanggan,

menetapkan

harga,

mendistribusikan dan mempromosikan produk dan jasa itu secara efektif,
sehingga produk dan jasa itu mudah dijual. 241 Selain itu, American
Marketing Association (AMA) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut,
“Marketing is the planning and executing the conception, pricing,
promotion and distribution of ideas, goods and services to create
exchanges that satisfy individual and organizational goals”.242 Dapat
dimengerti bahwa pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan
pelaksanaan konsep, harga, promosi dan distribusi sejumlah ide, barang,
dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan
individu dan organisasi.
241

Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, Jilid 1 (Terjemah),
(Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 6.
242
Assael H., Consumers Behavior and Marketing Action (Boston Massachusset: Kent
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Menurut Kotler, Armstrong, Veronica Wong dan Saunders dalam
bukunya “Principles of Marketing”, marketing adalah: “A social and
managerial process by which individuals and groups obtain what they
needand want through creating ami exchanging products and value with
others”.243 Kemudian, Kotler memberikan definisi yang paling mendasar
tentang marketing: “What does the term marketing mean? Marketing must
be understood not in the old sense of making a sale - 'selling'-but in the
new sense of satisfying customer needs. Many people think of marketing
only as selling and advertising. And no wonder, for every day we are
bombarded with television commercials, newspaper ads, direct mail and
sales calls. Someone is always trying to sell us something. It seems that
we cannot escape death, taxes or selling!“.244
Dari pembahasan Kotler tersebut, kita menemukan sebuah kata
kunci yaitu: selling, advertising, dan customer needs. Ketiga kata kunci
tersebut merupakan anggapan dan ekspektasi riil masyarakat ketika
mendengar kata marketing. Kata selling yang diungkapkan oleh Kotler
merupakan suudzonitas masyarakat yang menganggap bahwa marketing
(pemasaran) adalah kegiatan “menjual”. Kemudian kata advertising
merupakan suudzonitas kedua masyarakat yang menganggap bahwa
marketing adalah kegiatan “mengiklankan”. Sedangkan kata customer
needs merupakan terminologi (term) paling benar terhadap makna dari
marketing, yaitu kegiatan marketing adalah memuaskan pelanggan sesuai
dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Hal ini sama yang
diungkapkan oleh Charles W. Lamb, terkait terminologi marketing.245
Dalam pengertian lain, pemasaran dapat dipahami sebagai suatu
proses

dan

manajerial

mendapatkan apa

yang

yang

membuat

mereka

individu

atau

kelompok

butuhkan dan inginkan dengan

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai
243

Philips Kotler, et.al., Principles of Marketing, Second European Edition published
(New Jersey, USA: Prentice Hall. Inc, 1999), hal. 10.
244
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kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian
produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. 246 Sementara itu,
menurut William J. Stanton, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan
dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan
harga mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat
memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli
potensial.247
Bagi proses pemasaran, perubahan lingkungan dapat merupakan
tantangan baru yang memerlukan tanggapan dan cara penyelesaian yang
baru pula, atau sebaliknya dapat berupa suatu peluang atau kesempatan
untuk mengembangkan usaha. Sehubungan dengan hal itu, dibutuhkan
suatu keahlian yang mampu memilah dan melaksanakan kegiatan
pemasaran dalam pencapaian tujuan di atas perubahan lingkungan.
Semua aspek kehidupan tidak terkecuali dari kehidupan sosial,
budaya, ekonomi, dan politik mesti mampu melihat perubahan pasar
sebagai

bagian

penting

yang

dapat

dijadikan

pijakan

dalam

mengembangkan visi dan tujuannya. Kemampuan melihat peluang
perubahan pasar (marketing change) akan menghantarkan kesuksesan
dan mampu bertahan dalam gejolak perubahan yang terus terjadi.
Sementara itu, ada komponen kunci yang dapat dijadikan bahan
analisis untuk memahami berbagai konsep pemasaran, yaitu konsep
pasar. Pasar merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang
dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan
konsumen. Pemasaran ialah proses transaksional untuk meningkatkan
harapan, keinginan dan kebutuhan calon konsumen sehingga calon
konsumen menjadi terangsang untuk memiliki produk yang ditawarkan
dengan mengeluarkan imbalan sesuai yang disepakati. Ukuran pasar
tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan dan
246

Agustina Shinta, Manajemen Pemasaran, 2 ed. (Malang: Universitas Brawijaya Press,
2011), hal. 2.
247
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keinginan, memiliki sumber daya yang menarik pihak lain, serta bersedia
dan mampu menawarkan sumber daya ini untuk ditukar dengan apa yang
mereka inginkan.248 Dengan kata lain, komponen kunci kesuksesan
pemasaran berbagai barang dan jasa tergantung pada indikator
perubahan pasar (market change) secara global.
Pada umumnya, kemampuan merespon pasar adalah hal yang
kritikal dalam pengembangan fokus pasar demikian juga pada kinerja
bisnisnya.
merespon

Penekanan
pasar

dibutuhkan

sebagai

untuk

sebuah

pengertian

pembelajaran

kemampuan
kemampuan

organisasional kemajuan strategi pemasaran dari pembelajaran mengenai
konsumen,

competitor

dan

anggota

penyaluran

dengan

sebuah

pengamatan untuk kegiatan pada kejadian dan tren dipasaran. Huber
mendeskripsikan kemampuan merespon pasar adalah sebagai kapasitas
dari sebuah perusahaan memperoleh dan menyebarkan pengetahuan,
dan digunakan untuk informasi pasar perubahan yang dibutuhkan bagi
perusahaan.249 Begitu juga dengan berbagai antisipasi semua aspek
kehidupan, ia harus mampu melihat peluang dan tantangan perubahan
kebutuhan pasar maupun lembaga atau organisasi sebagai satu-kesatuan
dalam melihat kebutuhan masyarakat. Lebih lagi, dominasi perubahan
pasar akan selalu terjadi dalam setiap waktu dan tempat tanpa kompromi
terlebih dahulu. Jelas, perespon tercepat perubahan pasar akan selalu
mendapatkan tempat terbaiknya. Sebaliknya keterlambatan perespon
perubahan pasar hanya akan mendapatkan sedikit dari konsumen yang
diharapkannya atau bahkan akan kehilangan pelanggan.
Untuk merefleksikan konsep permuamalahan pemasaran (marketing)
dalam Islam, kita bisa merujuk pada sosok tokoh suri tauladan kita (Islam)
yaitu Rasulullah SAW sosok saudagar dan pebisnis sukses dalam Islam.
248
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Menurut Hermawan Kertajaya ada empat hal yang menjadi key success
factors (KSF) dalam mengelola bisnis yang merupakan sifat-sifat
Rasulullah SAW antara lain, shiddiq, amanah, fathanah, dan Thabligh.250
Sedangkan menurut Syafii Antonio sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW
ada lima antara lain, benar (shiddiq), amanah, fathonah, tabligh, dan
berani (syaja’ah).251 Di antara beberapa sifat yang telah disebutkan
tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an baik secara tersurat maupun
tersirat agar selalu memegang teguh

komitmen sifat yang telah

Rasulullah SAW ajarkan sebagai bentuk ajaran dalam proses pemasaran
(marketing). Beberapa ayat tersebut adalah:

        
Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (QS. At-Taubah:
119
Ayat di atas menjelaskan bagaimana benar dan jujur (Shiddiq)
menjadi pondasi utama dalam melakukan muamalah pemasaran, dalam
berhubungan dengan pelanggan atau konsumen, dalam bertransaksi, dan
dalam membuat perjanjian dengan mitra bisnisnya. Rasulullah SAW.
selalu mengedepankan kebenaran informasi yang diberikan dan jujur
dalam menjelaskan keunggulan produk-produk barang maupun jasa yang
dimiliki. Nilai dasarnya adalah integritas berupa kejujuran, keikhlasan,
keterjaminan, dan keseimbangan.
Dalam ayat lain, dijelaskan bagaimana sifat tabligh (komunikatif dan
argumentitatif),

seorang

pemasar

harus

mampu

menyampaikan

keunggulan produk barang dan jasanya dengan jujur dan baik. Sosok
komunikator yang baik yang bisa berbicara benar dan bi al-hikmah
(bijaksana dan tepat sasaran) solusi ketepatan sasaran dalam pelaku
marketing. Nilai dasarnya adalah komunikatif, elegan, supel, cerdas,
250

Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing (Bandung:
Mizan Pustaka, 2006), hal. 120.
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deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, koordinasi, mempunyai
kendali dan supervisi. Sebagaimana Allah SWT. berfirman sebagai
berikut:

            
           
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan Katakanlah Perkataan yang benar, niscaya Allah SWT
memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu
dosa-dosamu. Dan Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya,
Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
(QS. al-Ahzab : 70-71)
Dari dua ayat di atas, bisa kita lihat bagaimana semestinya perilaku
orang Islam dalam melihat perubahan pasar (market change) agar tetap
menjaga nilai-nilai ajarannya. Landasan itu mengajarkan kita dalam
menjaga komitmen dalam merespon perubahan pasar dengan baik
dengan

tetap

mengutamakan

profesionalitas,

jujur,

ikhlas,

dan

bertanggungjawab. Nilai tersebut akan tercermin dalam hubungan
merespon perubahan pasar dalam semua kasus kehidupan.
Pengaruh yang ada antara hubungan kemampuan merespon
perubahan pasar (market change) dengan tingkat penetrasi pasarnya
dapat mengidentifikasi kepuasan pelanggan dan kebutuhan pelanggan.
Hal tersebut memiliki korelasi bahwa penetrasi pasar mempunyai implikasi
yang penting untuk berinteraksi antara berbagai produsen dengan
konsumen, sehingga dapat

diidentifikasi tujuan

produsen mampu

memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tanpa melanggar komitmen
ajaran agama. Selain itu, respon perubahan pasar yang telah diantisipasi
baik dalam aspek peluang dan ancaman secara dini akan mampu
memenuhi tujuan utama dan targetnya.
Dari analisis tersebut, jelas perubahan pasar (market change) secara
tidak langsung membawa dampak perubahan dalam semua aspek
kehidupan termasuk implikasi perubahan lembaga pendidikan tinggi Islam.
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Ketidakresponan dalam melihat perubahan pasar kebutuhan masyarakat,
lembaga pendidikan bisa jadi akan tergerus oleh masa. Sementara itu,
peresponan baik dalam melihat perubahan pasar (market change) sebuah
lembaga pendidikan, akan mampu menghantarkan lembaga pendidikan
yang diminati banyak masyarakat karena memberikan kebutuhan jasa
pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk hari ini dan
masa yang akan datang.
3) Kompetisi Global (Global Competition)
Pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
dalam semua aspek kehidupan membawa kompetisi baik tingkat lokal,
regional,

nasional

bahkan

tingkat

internasional.

Konsekuensi

perkembangan tersebut membawa dampak persaingan terbuka baik
sektor perekonomian, politik, budaya, bahkan lembaga pendidikan.
Sebelum

memahami

lebih

mendalam

faktor

yang

mempengaruhi

perubahan pada fokus ini, maka peneliti ingin menjelaskan term global
(global) dan kompetisi (competition).
Kata "global" bagian dari kata “globalisasi” yang memiliki arti
menyeluruh, seluruhnya, garis besar, secara utuh, dan kesejagatan.252
Dengan begitu, era globalisasi dapat dimengerti sebagai sebuah
perubahan sosial, berupa bertambahnya keterkaitan diantara masyarakat
dan elemen-elemen yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan
teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi
pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Globalisasi juga dimaknai
dengan gerakan mendunia, yaitu suatu perkembangan pembentukan
sistem dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat global. Era globalisasi
memberikan perubahan besar pada tatanan dunia secara menyeluruh dan
perubahan itu dihadapi bersama sebagai suatu perubahan yang wajar.
Sebab mau tidak mau, siap tidak siap perubahan itu akan terjadi. Era ini di
tandai dengan proses kehidupan mendunia, kemajuan ilmu pengetahuan
252

AS.Homby, Oxford English Advanced Learner’s Dictionary, fifth edition (Inggris:
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dan teknologi, terutama dalam bidang transformasi dan komunikasi serta
terjadinya lintas budaya. 253
Menurut Akbar S. Ahmad dan Hasting Donnan, bahwa globalisasi
pada prinsipnya mengacu pada perkembangan-perkembangan yang cepat
di dalam teknologi komunikasi, transformasi, informasi yang bisa
membawa bagian-bagian dunia yang jauh (menjadi hal-hal) yang bisa
dijangkau dengan mudah.254 Keterbukaan dan ketercepatan menjadi ciri
khas globalisasi dalam semua aspek lini kehidupan. Ketidakmampuan
merespon perubahan globalisasi akan membawa dampak ketertinggalan.
Pandangan

yang

agak

berbeda

tentang

globalisasi

yang

dikemukakan oleh Ulrich Beck, pemikir filsafat sosial Jerman, bahwa
dalam globalisasi ada tiga pengertian kunci yaitu; a) Deteritorialisasi yang
berarti batas-batas geografi ditiadakan atau tidak lagi berperan dan tidak
lagi menentukan dalam perdagangan antar negara; b) Transnasionalisme
ialah meniadakan batas-batas geografis seperti blok-blok; dan c) Multilokal
dan translokal, dimana globalisasi memberikan kesempatan bagi manusia
di berbagai belahan dunia membuka horison hidupnya seluas dunia, tanpa
kehilangan kelokalannya.255 Globalisasi bersifat multimedia karena dapat
dilihat dari berbagai aspek.
Sementara itu, menurut Thomas L. Friedman, globalisasi adalah
sebuah sistem yang netral yang dapat memberikan pengaruh positif
maupun negatif,
kehidupan,

bisa

memperkuat

menyeragamkan

atau

atau

melemahkan sendi-sendi
mempolarisasikan,

juga

mendemokratisasikan atau justru sebaliknya. Itu semua tergantung
bagaimana kita sebagai pelaku perubahan mampu meresponnya secara
baik.
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Selanjutnya,
(competition).

kita

perlu

memahami

Menurut

Boyd,

Walker

dan

apa

makna

Larreche

kompetisi

dalam

buku

Manajemen Pemasaran menyatakan bahwa pesaing (competitor) adalah
struktur industri, kekuatan sepak terjang berbagai persaingan yang
mempengaruhi kemampuan suatu industri. 256 Menurut David Cravens
dalam

buku

Pemasaran

Strategis

menyatakan

bahwa

pesaing

memberikan pemahaman pada posisi pasar, kepemimpinan harga dalam
industri, teknologi industri, produk pasar, pangsa pasar yang bisa
diandalkan bahkan pada tingkat segmen agar usaha lebih berhasil jika
hanya ditujukan pada konsumen tertentu saja. 257 Dengan demikian, dalam
term kata ini istilah persaingan yang dimaksud adalah kompetisi dalam
segala aspek. Untuk itu, meskipun dalam konsepsi definisi istilah yang
digunakan adalah

dalam

lingkup

perusahaan, namun persaingan

hakikatnya memiliki ranah yang sama baik dalam lingkup industri,
perusahaan maupun lembaga organisasi pendidikan. Hanya saja yang
membedakan pada tatanan objek
hubungan

kata

competition

selalu

persaingannya.258 Lebih
disandingkan

dengan

lanjut,
adanya

competitor. Keduanya selalu memiliki hubungan yang erat dalam dinamika
kehidupan sosial baik dalam tatanan lokal, nasional, maupun global.
Dengan begitu, untuk memahami term makna kata keduanya yaitu;
global competition adalah sebuah persaingan terbuka yang terjadi baik
dari aspek kehidupan terkait politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Kompetisi global ditandai adanya ketiadaan pembatas antara satu
competitor dengan competitor yang lain. Persaingan itu sendiri akan lebih
cepat berubah dengan berjalannya perubahan itu sendiri. Bisa jadi
kompetisi yang terjadi akan mengalami perubahan dengan pembatas
waktu jam, menit, bahkan detik. Asumsi tersebut menguatkan bahwa
kompetisi global bisa berarti keterbukaan dalam proses kompetisi dalam
256
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semua aspek kehidupan manusia tidak terkecuali lembaga pendidikan
tinggi Islam.
Dalam aspek teologi Islam sendiri telah diingatkan melalui ayat alQur'an tentang berlomba-lomba dalam kebaikan (competition). Ayat
tersebut sebagai berikut:

               
      
Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia
menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat)
kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan
mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (al-Baqoroh: 148).
Ayat

tersebut

sejatinya

memberikan

gambaran

secara

jelas

bagaimana kompetisi menjadi bagian dalam kehidupan keseharian kita.
Tidak memandang apakah aspek kompetisi yang kita lakukan memiliki
nilai kebermanfaatan bagi kita atau tidak. Kitalah yang harus mampu
memilih aspek kompetisi secara baik demi melihat orientasi masa depan
kita. Akhirnya, kita akan tetap terbawa dalam arus kompetisi itu. Jika tidak,
bisa jadi kita akan tertinggal dalam dinamika perubahan yang terus
berjalan di era globalisasi ini.
Philippe Lasserre dalam bukunya yang berjudul "Global Strategic
Management"

mengdiskusikan

tentang

me-manage

secara

global

(managing globally) beberapa di antaranya yaitu; terkait pemasaran global
(global marketing), inovasi global (global innovation), manajemen
keuangan global (global financial management), sumber daya manusia
global (global human resource), dan merancang organisasi global
(designing

a

global

organization).259

Beberapa

aspek

tersebut

menjelaskan bagaimana pentingnya manajemen secara global kebutuhan
dan kepentingan aspek perubahan di lingkungan kehidupan kita.
259

Philippe Lasserre, Global Strategic Management (United States: Palgrave, 2018), hal.
267.
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Kebutuhan tersebut berkaitan dengan relevansi perubahan yang terus
terjadi tanpa batas.
Jika peneliti hubungkan dengan faktor perubahan secara terbuka,
maka

apakah

kemudian

persaingan

global

(global

competition)

mempengaruhi perubahan dalam semua lini kehidupan termasuk lembaga
pendidikan

Islam?

Untuk

menjawab

hal

tersebut,

peneliti

ingin

menyandingkan teori perubahan yang menyebutkan perubahan terjadi
karena adanya driving forced (pendorong perubahan). Melaui teori
tersebut nampaknya sangat sesuai bahwa kompetisi global (global
competition) menjadi salah satu pendorong terjadinya perubahan. Global
competition menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya
berbagai perubahan pasar baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sehingga, perubahan apapun mungkin saja dapat terjadi dengan adanya
persaingan yang terbuka secara global.
Dalam analisis manajemen, keberhidupan sebuah organisasi atau
lembaga pendidikan akan selalu eksis jika ada competitor. Jika tidak maka
bisa dipastikan organism tersebut tidak terjadi interaksi persaingan secara
dinamis. Oleh sebab itu, kompetisi global membawa arah persaingan yang
terus berjalan sehingga mengakibatkan semua unsur kelembagaan atau
sebuah

organisasi

berinovasi

dalam

rangka

mengejawantahkan

persaingan yang terbuka. Persaingan tersebut dalam rangka menjawab
adanya competitor yang terus berkembang kearah yang lebih baik lagi.
4) Kebijakan (Policy)
Dalam banyak kasus, kebijakan atau policy menjadi kata kunci dalam
pemerintahan atau kepemimpinan. Istilah ini sangat populer jika
disandingkan dengan kepala pemerintahan baik pusat maupun daerah
yang memiliki kewenangan membuat kebijakan dalam mengsukseskan
visi dan misi dalam masa jabatannya. Tidak mengherankan jika lahirnya
kebijakan selalu diikuti dengan ekspresi pro dan kontra sebagai bagian
dari respon penerima kebijakan dari pemerintahan.
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Istilah kebijakan (policy) seringkali diterjemahkan dengan politik,
aturan,

program,

keputusan,

undang-undang,

peraturan,

konvensi,

ketentuan, kesepahaman, dan rencana strategis lainnya. Beragam
pandangan tentang istilah kebijakan, Stephen J. Ball menyatakan policy
as text and discourse yang menarik untuk dielaborasi. Misalnya
penggunaan istilah di berbagai negara yang beragam di Inggris, policy
berarti kebijakan; Latin politia, berarti politik; Yunani, polis berarti Negara,
Sanskrit, Pur berarti kota.260 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
kebijakan dimaknai sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, juga
dipandang sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar
rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, juga kepemimpinan atau cara
bertindak pemerintah, organisasi dan/atau sebagai pernyataan cita-cita,
tujuan (goal), prinsip (maksud) sebagai garis pedoman dalam mencapai
sasaran.261
Selanjutnya menurut Lincoln: Policy refers. To the general intentions
or principles that guide specific actions such as a programs and may only
be inferred from specific legislative acts, statutes, programs, or court
decisions. Policy is not implemented: it is the statuta or programs that are
implemented. Secara ringkas dapat diartikan kebijakan menyangkut
kehendak-kehendak atau prinsip-prinsip umum yang mengarah dengan
kegiatan-kegiatan khusus seperti sebuah program (kumpulan kegiatan)
dan hanya boleh menarik kesimpulan dari tindakan-tindakan khusus
legislatif (badan perwakilan rakyat atau pembuatan peraturan), atau status
dan program yang dilaksanakan.262 Secara umum dapat dimaknai bahwa
kebijakan itu merupakan prioritas atas beberapa kemungkinan tindakan,
tetapi dipilih tindakan tertentu berdasarkan berbagai pertimbangan. Hal
tersebut sering kita lihat dari lahirnya kebijakan suatu organisasi seperti

260

Arwildayanto, dkk, Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan
Aplikatif (Bandung: CV Cendekia Press, 2018), hal. 1.
261
KBBI Online
262
M. Dachnel Kamars, Kebijakan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan, AlFikra: Jurnal Ilmiah keislaman, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2005, hal. 63.
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pemerintah,

lembaga

pendidikan

atau

perusahaan

yang

memiliki

kebijakan tertentu agar diperoleh hasil secara optimal.
Selain itu, kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian
rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak
maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor),
sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan
kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai
tujuannya. Dalam hal ini kebijakan memiliki dua aspek yaitu: a) Kebijakan
merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau
terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan
pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang
terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika
kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri
sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat; dan b) Kebijakan adalah
suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni
dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas
tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang
tidak rasional atas usaha bersama tersebut.263
Dari beberapa pengertian tentang kebijakan di atas, maka peneliti
bisa

simpulkan

bahwa

secara

terminologi

sederhana

kebijakan

berarti aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang
bulu, mengikat kepada siapapun yang dimaksud untuk diikat oleh
kebijakan tersebut. Kebijakan (policy) seringkali disamakan dengan istilah
seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuanketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. Selain itu,
kebijakan selalu memiliki dua respon yang selalu mencuat yaitu; respon
positif maupun negatif sebagai bentuk dinamika kelompok. Dengan
demikian, kebijakan dapat dipahami sebagai usaha untuk mencapai tujuan
tertentu,
263

sekaligus

sebagai

upaya

pemecahan

masalah

dengan

Abdullah Ramdhani dan M. Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan,
Jurnal Publik, Vol. 11, No. 1, 2017, hal. 2.
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menggunakan sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu.
Kebijakan umumnya bersifat mendasar dan global, karena kebijakan
hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam
usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
kebijakan dapat ditarik kesimpulan yaitu; konsepsi kebijakan (aturan) atau
ketentuan tertulis dari keputusan formal lembaga atau organisasi, sifatnya
mengikat, mengatur perilaku orang guna mencapai tujuan, menciptakan
tata nilai baru dalam institusi atau organisasi.
Sementara itu, dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana pemangku
kebijakan

harus

mengeluarkan

mampu

kebijakan.

memberikan
Ia

harus

nilai

kebijaksanaan

didorong

hasil

dalam

kesepakatan

bermusyawarah secara bersama sehingga menghasilkan kebijakan yang
ideal demi kemaslahatan orang banyak. Allah SWT memberikan isyarat
dalam beberapa ayat yaitu:

           
       
Artinya: Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami
akan memberikan kepadamu Furqaan, dan Kami akan jauhkan
dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosadosa)mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar. (al-Anfal: 29)
Dalam konteks ayat di atas memberikan gambaran agar dalam
memberikan kebijaksanaan dapat membedakan antara yang haq dan
yang batil, sehingga sumber utama kebijaksanaan adalah takut kepada
Allah SWT. Selain itu, di surat dan ayat lain Allah juga memperingatkan.

               
               
  
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati
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kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya. (al-Imran: 159).
Pada surat al-Imran ayat 159 tersebut, dari segi redaksional
ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, agar memusyawarahkan
persoalan-persoalan

tertentu

dengan

sahabat

atau

anggota

masyarakatnya. Tetapi, yang akan dijelaskan lebih jauh, ayat ini juga
merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap
pemimpin/manajer,

agar

bermusyawarah

dalam

mengambil

suatu

keputusan dengan anggotanya atau bawahannya. Juga dalam ayat itu
dijelaskan sikap yang harus dilakukan ketika mengambil keputusan, yaitu
sikap lemah lembut seorang yang melakukan pengambilan keputusan,
apalagi sebagai pemimpin, harus menghindari tutur kata yang kasar serta
sikap keras kepala, karena jika tidak, mitra musyawarah atau bawahan
akan meninggalkan kita.264 Konteks tersebut juga berlaku dalam semua
urusan baik urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti
urusan politik, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lain-lainnya.
Dalam konteks faktor perubahan ini, maka peneliti menjadikan
kebijakan (policy) sebagai salah satu faktor perubahan dengan beberapa
alasan yaitu: Pertama, kebijakan selalu memiliki peran pararel dalam
semua aspek kehidupan. Munculnya kebijakan baru dalam semua tatanan
kehidupan pasti menghasilkan gejolak kecil maupun besar. Kebijakan
secara tidak langsung mempengaruhi siklus semua aspek kehidupan.
Misalnya sistem organisasi lembaga pendidikan. Adanya perubahan
kebijakan pendidikan dari pusat menghantarkan perubahan antara
pelaksanaan boleh dan tidak bolehnya dalam setiap pekerjaan. Oleh
sebab itu, jelas adanya siklus munculnya kebijakan baru menghasilkan
264

Ava Swastika Fahriana, Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah dalam
Manajemen Pendidikan Islam: (Kajian Tematik Al-Qur’an dan Hadist), al-Hayat, Vol. 2,
No. 1, Juni 2018, hal. 39.
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perubahan meskipun dalam pelaksanaannya selalu ada penolakan dari
kubu oposisi. Respon itu sebuah kewajaran karena sebagai bentuk respon
masayarakat lahirnya kebijakan baru.
Kedua,

kebijakan

menghasilkan

perubahan.

Hampir

semua

pelaksanaan kebijakan selalu menghasilkan perubahan. Tidak ada
kebijakan yang tidak menghasilkan perubahan. Baik perubahan dari sisi
administrasi, sikap, perilaku, hingga struktur organisasi sampai dengan
pelaksanaan implementasi kebijakan membawa aspek perubahan.
Perubahan bisa berupa perubahan besar maupun perubahan yang sangat
besar. Secara nyata setiap kebijakan selalu ada unsur perubahan. Jika
demikian

adanya,

maka

apakah

perubahan

dipengaruhi

adanya

kebijakan? Atau justru lahirnya kebijakan adanya perubahan. Dua asumsi
itu bisa jadi semuanya benar. Dalam posisi ini, peneliti mendudukkan
pemahaman utama bahwa kebijakan mampu membawa perubahan dan
berdampak faktor terjadinya perubahan.
Ketiga, kebijakan bernilai paksaan. Lahirnya kebijakan selalu
memaksa setiap pelaku kebijakan dan sekaligus pelaksana kebijakan.
Suka tidak suka adanya kebijakan, tetap kebijakan yang lahir memaksa
semua komponen untuk melaksanakan bentuk kebijakan yang telah
disepakati bersama.

Oleh sebab

itu, kebijakan bersifat

paksaan

(compulsion). Jika kebijakan sudah dipahami sebagai paksaan, maka jelas
adanya kebijakan perubahan kelembagaan pendidikan bisa jadi lahir dari
paksaan yang memaksa adanya perubahan. Sejalan dengan hal tersebut,
maka kebijakan itu selalu melekat sebagai paksaan secara bersama-sama
kita laksanakan dan secara bertahap atau spontanitas ada unsur
perubahan yang akan terjadi baik administrasi, perilaku, peran, hingga
struktur organisasi.
Dalam banyak kasus, kebijakan menjadi bagian penting dalam
pelaksanaan perencanaan. Selain kebijakan bisa menjadi solusi dalam
penyelesaian masalah, kebijakan juga bisa memberikan daya dorong
peningkatan kualitas kegiatan, agenda, dan tujuan yang sudah tersusun.
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Keberadaan kebijakan (policy) jelas membawa dampak perubahan
(change forced). Dalam sistem keterbukaan organisasi atau lembaga,
kebijakan menjadi indikator eksternal maupun internal yang mendorong
terjadinya proses perubahan (change process). Dengan begitu, jelas
kebijakan (policy) menjadi salah satu faktor pendorong

terjadinya

perubahan.
5) Pesan Normatif Agama
Tidak banyak para ahli yang membahas bahwa salah satu faktor
perubahan adalah nilai agama (normasi agama). Peneliti tertarik
menjadikan salah satu faktor utama terjadinya perubahan adalah norma
agama mengingat manusia dilahirkan memiliki potensi kebertuhanan dan
keberagamaan. Ateis sekalipun ia memiliki keyakinan adanya tuhan
meskipun dengan manifestasi pemahaman yang lain. Oleh sebab itu,
perubahan bisa terjadi adanya dinamika pemahaman beragama yang
matang

dan

mendalam

sehingga

melahirkan

kebutuhan

sebuah

perubahan. Terbukti, lahirnya fenomena hijrah bagi kaum milenial bisa
menjadi salah satu contoh perubahan perilaku yang lahir dari pemahaman
keberagamaan seseorang dari masing-masing kelompok.
Untuk

memahami

normasi

beragama

sebagai

bagian

faktor

pendorong perubahan, perlu peneliti dudukkan terlebih dahulu perubahan
dalam penilaian Islam. Dalam Islam konsep perubahan (al-taghyîr alijtimâ’î atau al-taghyîr, social change) diidentifikasi telah diisyaratkan
secara eksplisit dan diformulasikan dengan gamblang dalam Al-Qur‟an
berdasarkan
(13): 11 berikut

firman

Allah

SWT

dalam

Q.S.

al-Ra'd

265

:

                 …..
          
265

Rahendra Maya, Perspektif Al-Qur’an Tentang Perubahan Sosial: Analisis Penafsiran
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Artinya: …..Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain Dia. (QS al-Ra'd: 11)
Sementara itu, perubahan dapat dipahami berasal dari kata dasar
“rubah” yang artinya hal keadaan berubah; peralihan; pertukaran sosial
perubahan dan berbagai lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi
sistem sosial masyarakat termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola,
perilaku di antara kelompok dalam masyarakat.266 Untuk menunjukkan
makna perubahan, Al-Quran menggunakan term ghayyara-yughayyiru
taghyyiran yang bermakna mengubah, mengganti, dan menukar.267 Ibnu
Faris mengartikan kata ini dengan dua makna yakni pertama, shalāhun
(perbaikan), Islhāh (reformasi), manfaat (kegunaan); kedua, adalah
perbedaan antara dua hal (ikhtilāf ala syayaini).268 Dalam Al-Qur'an, term
ini terulang sebanyak 7 (tujuh) kali269 yakni; dalam lima surah. Hal ini
disebabkan karena ada dua surah yang kata tersebut terulang sebanyak
dua kali (al-Ra'd & al-Anfal). Selain satu surat yang telah peneliti tuliskan
di atas tadi (QS. al-Ra'd 13: 11), beberapa surat tersebut adalah:
1) QS. al-Nisa (4):119

      
            
  
Artinya: "Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh
mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka
266

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia Ed. II (Cet. IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 1094.
267
A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap (Cet. XIV: Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), hal. 1101.
268
Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā, Mu‘jam al-Maqāyis fī al-Lugah, Juz IV, (Cet.I; Beirut:
Dār al-Fikr, 1994), hal. 403..
269
Lihat Muhammad Fu’ad Abd. al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fadz al-Qur’an
alKarim (Indonesia : Maktabah Dahlan, t.t.), hal. 644-645.
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benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah
ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya". Barangsiapa
yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka
Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.
2) QS. Al-Anfal (8):53

              
    
Artinya: (siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah
sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah
dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah
apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
3) QS. Muhammad (47):15

                
              
             
 
Artinya: (apakah) perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan
kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungaisungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai
dari air susu yang tidak beubah rasanya, sungai-sungai dari khamar
yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu
yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam
buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang
yang kekal dalam Jahannam dan diberi minuman dengan air yang
mendidih sehingga memotong ususnya?
4) QS. Al-Adiyat (100):3

  
Artinya: dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi.
Dari ayat tersebut, maka dapat dikategorikan menjadi beberapa
kategori, khususnya dalam term gayyara yakni; a) Pelaku Perubahan,
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yang dalam hal ini adalah Tuhan dan manusia. Asumsi ini terekam dalam
QS. al-Ra’d (13):11; b) Perubahan alamiah, yakni perubahan dari zat atau
rasa dan bau, seperti yang dimaksudkan dalam QS. Muhammad (47):15;
c) Perubahan akan nikmat Allah SWT yang terangkum dalam QS. Al-Anfal
(8):53; dam d) Perubahan akan penciptaan Allah SWT yang terekam
dalam QS. Al-Nisa’ (4):119.270
Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan (sunnatullah) dalam
sebuah kehidupan manusia (sunnah kauniyyah), baik secara individu
maupun secara kolektif. Hal ini terjadi karena manusia secara alami
memiliki sifat tidak statis dalam sebuah kondisi. Ia cenderung aktif
merespon sejumlah kejadian yang ada di sekelilingnya. Respon inilah
yang membuat hidup manusia selalu dinamis dan pada akhirnya
menciptakan sejumlah gagasan dan ide-ide baru dalam rangka memenuhi
harapan serta kebutuhannya. 271 Ide-ide baru tersebut bagian yang tidak
terpisahkan adanya proses perubahan nilai yang muncul dari pemahaman
normasi manusia dalam melakukan perubahan.
Berdasarkan

argumentasi

analisis

tersebut,

dapat

dipahami

keniscayaan terjadinya perubahan sosial (al-taghyîr) dalam kehidupan
(sunnah Allah alkauniyyah), antara lain melalui tiga proses atau pola
perubahannya yang meliputi proses pengujian dan seleksi (al-ibtilâ‘),
pemilahan dan pemilihan (al-tamhîsh), serta proses peneguhan dan
penganugerahan kejayaan (al-tamkîn).272 Ketiganya memiliki peran
berproses sebagai bagian dari tahapan perubahan agar tercapainya
tujuan perubahan yang diinginkan yaitu; menghasilkan perubahan yang
berkualitas.

270
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Rahendra Maya, Perspektif Al-Qur’an Tentang Perubahan Sosial: Analisis Penafsiran
Term Al-Taghyîr, Al-Ibtilâ‘, Al-Tamhîsh, Dan Al-Tamkîn, al-Tadabbur: Jurnal Ilmu AlQur'an dan Tafsir, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 50.

160

Dalam perspektif Islam, perubahan baru dapat terlaksana bila
dipenuhi dua syarat pokok, yaitu adanya nilai atau ide dan adanya pelakupelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Bagi umat
Islam, syarat pertama telah diambil-alih sendiri oleh Allah SWT melalui
petunjuk-petunjuk Al-Qur‟an dan penjelasan-penjelasan Rasul SAW.,
walaupun sifatnya masih umum dan memerlukan perincian dari manusia.
Adapun para pelakunya adalah manusia-manusia yang hidup dalam suatu
tempat dan yang selalu terikat dalam hukum-hukum masyarakat yang
ditetapkan.273 Pemahaman tersebut menghantarkan nilai positif bahwa
motivasi perubahan dapat

muncul dari penafsiran keberagamaan

seseorang dalam merespon setiap perubahan yang terjadi.
Munculnya motivasi individu atau kelompok terhadap pentingnya
perubahan karena Islam sebagai agama terakhir memiliki relevansi
sepanjang zaman dan setiap tempat yang mengalami perubahan.
Agaknya, dapat dipahami jika ajaran Islam mampu ditempatkan dalam
berbagai kondisi sesuai dengan perkembangan sosial dan masa. Selain
itu, motivasi perubahan sudah menjadi doktrin keberagamaan kita (Islam)
agar jangan berhenti dalam satu pencapaian karena masih banyak
capaian lain yang meski kita gapai.
Penafsiran terhadap ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip yang
terdapat dalam Al-Quran dimaksudkan agar umat Islam bisa menata
kehidupannya di tengah-tengah perubahan yang sedang dan akan terjadi.
Sebab, jika ajaran Islam tidak bisa ditafsirkan dan dikembangkan,
sementara di sisi lain perubahan dan perkembangan dalam masyarakat
terus terjadi, maka akan terjadi kesenjangan antara ajaran Islam dan
kondisi modernitas dan globalisasi. Dengan kata lain, motivasi perubahan
dalam semua aspek kehidupan dapat muncul akibat pemahaman dan
penghayatan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah yang baik serta kemampuan
memanfaatkan dan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum sejarah.
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Konsekuensi

logis

normatif

agama

itulah,

peneliti

tertarik

mengikutsertakan fungsi nilai normasi beragama menjadi bagian yang
terbuka dapat mempengaruhi terjadinya perubahan baik dalam sektor
individu maupun kelompok.
Dari pemaparan di atas, maka faktor yang mempengaruhi perubahan
(change forced) secara umum dalam penelitian ini dapat peneliti rangkum
sebagaimana gambar berikut:
MARKET CHANGE

Driving
Forced of
Change

GLOBAL COMPETITION
GLOBALIZATION & R. 4.0
POLICY
RELIGION NORMATIF

Gambar 4.9: Faktor Pendorong Perubahan Secara Global
b. Faktor Pendorong UIN Sultan Syarif Kasim Riau Melakukan
Perubahan
1) Faktor Internal
a. Penurunan Popularitas Kelembagaan IAIN
Universitas Islam Negeri yang kemudian dikenal dengan sebutan
UIN adalah nama yang digunakan sebagai identitas Perguruan Tinggi
Keagamaan Negeri. Identitas Perguruan Tinggi Negeri lain juga melekat
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik
Indonesia. Dalam perjalanannya, Perguruan Tinggi Keagaam Islam Negeri
(PTKIN) memiliki liku-liku historis panjang dalam mencapai puncak
perkembangannya. Dia memiliki sisi historis politis, historis kultur dan
budaya, dan historis religious. Namun demikian, cikal bakal PTKIN di
Indonesia memiliki visi utama yaitu; melestarikan studi kajian agama
(Islamic studies) yang menjadi ciri utama Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam (PTKI).
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UIN Riau misalnya, keberadaannya di provinsi Sumatera tidak lain
karena kultur budaya Islam di Riau sangat melekat sehingga kebutuhan
akan lembaga Pendidikan Tinggi Islam menjadi pendorong utama
terbentuknya UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu, UIN Riau juga
menjadi salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pertama di
Riau sebelum lahir berbagai PTKIN lain. Namun demikian, dalam
perjalannya UIN Suska Riau tidak secara langsung menjadi Universitas,
akan tetapi terintis dalam model "institut". Hal tersebut nampak dari
gambaran historis sejarah bahwa UIN Suska Riau pernah menjadi IAIN
yang pada saat itu bernama IAIN Susqa Pekanbaru.
Secara historis, proses perubahan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
memang sangat panjang bahkan sangat dilematis. Dalam pembahasan ini
peneliti ingin memaparkan salah satu faktor internal yang mempengaruhi
terjadinya perubahan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau yaitu dalam aspek
penurunan popularitas peminat mahasiswa.
Penamaan Universitas (University) Islam dan Institut (Institute) Islam
dalam pandangan masyarakat memang masih menjadi nilai jual tersendiri.
Meskipun pemahaman tersebut masih terlalu dangkal, akan tetapi tidak
sedikit juga masyarakat yang memahaminya sebagai sebuah dasar
memasukkan putra dan putrinya di sebuah lembaga pendidikan Islam itu.
Hal tersebut nampak dalam gagasan wawancara peneliti bersama
mahasiswa yang menyatakan bahwa IAIN memiliki cakupan yang masih
terbatas. Sedangkan UIN itu lebih memiliki cakupan yang luas dan
memiliki nilai jual lebih.274 Dan ibarat brand, UIN memiliki brand yang
marketable dibandingkan IAIN.275 Apa yang diasumsikan tersebut
menunjukkan bahwa institut Islam masih memerlukan pengembangan
yang lebih sehingga diterima secara utuh oleh masyarakat. Ia tidak hanya
dikenal sebagai lembaga yang konon zaman dahulu atau sebatas
274
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pengembangan Islamic studies, namun harus mampu mengakomodir
kebutuan perkembangan zaman di masa yang akan datang.
Sejalan dengan itu, pengembangan IAIN menjadi UIN bertitik tolak
dari beberapa hal yaitu: Pertama; IAIN belum berperan secara optimal
dalam dunia akademik, birokrasi, dan masyarakat Indonesia secara
keseluruhan. Diantara ketiga lingkungan ini, nampaknya peran IAIN lebih
besar pada sosial masyarakat, karena kuatnya orientasi kepada dakwah
daripada kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kurikulum
IAIN belum mampu merespon perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi IPTEK dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks,
karena lebih berkonsentrasi pada pengembangan dan penguatan Iman
dan Taqwa IMTAQ. Hal ini disebabkan terutama karena bidang kajian
agama yang merupakan spesialisasi IAIN kurang mengalami interaksi dan
persesuaian (rapprochement) dengan ilmu-ilmu umum, bahkan masih
cenderung dikotomis.276 Kurikulum IAIN masih menitikberatkan pada
ilmu-ilmu yang bersifat normatif; sedangkan ilmu-ilmu umum yang dapat
mengarahkan mahasiswa kepada cara berpikir dan pendekatan yang lebih
empiris dan kontekstual tampaknya masih belum memadai. 277 Akibatnya,
tingkat perekonomian masyarakat yang semakin baik menghendaki
adanya peningkatan kualitas hidup termasuk dalam pilihan bidang
pendidikan. Masyarakat menginginkan penyelenggaraan pendidikan yang
berkualitas. Dan IAIN dianggap sebagai perguruan tinggi kelas dua dan
tertinggal. Penuruan popularitas tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah
kita semua agar dapat memajukan PTKIN di seluruh Indonesia.
Jika dilihat, ada beberapa hal yang menyebabkan menurunya
popularitas IAIN yaitu; Pertama perubahan jenis pendidikan Madrasah
Aliyah. Pada masa lalu Madrasah Aliyah merupakan sekolah agama,
sekarang Madrasah Aliyah sudah menjadi sekolah umum yang bernuansa
276
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agama. Mata pelajaran umum lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
Oleh sebab itu, lulusan Madrasah Aliyah memiliki kecenderungan yang
cukup besar untuk masuk program studi umum. Jika IAIN hanya
menyediakan jurusan agama saja dan tidak segera berbenah, tentu
peminat IAIN akan semakin berkurang. Kedua, IAIN dianggap sebagai
lembaga dakwah. Salah satu permasalahan yang muncul sebelum IAIN
berubah menjadi UIN adalah adanya persepsi yang berkembang di
masyarakat bahwa IAIN adalah lembaga dakwah dan bukan lembaga
akademik. Hal ini disebabkan sebagian besar alumni lebih memainkan
peran sebagai ulama dari pada ilmuwan.278 Azyumardi Azra juga
menyebutkan bahwa IAIN belum berperan secara optimal dalam dunia
akademik, birokrasi dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. IAIN
lebih banyak berperan di masyarakat karena dalam konteks dakwah.279
Dan ketika, IAIN dianggap belum mampu merespon perkembangan
zaman. Perguruan tinggi Islam belum marketable dalam menghadapi
persaingan global. Boleh jadi, hal ini disebabkan oleh adanya ekspansi
pendidikan tinggi umum yang dari dulu lebih mendapat perhatian dari
pemerintah dibandingkan pendidikan tinggi agama. Proses pembelajaran
di IAIN tidak menawarkan metode pendekatan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat pada zamannya. Selain itu, kurikulum IAIN juga
dianggap belum mampu merespon perkembangan IPTEK dan perubahan
masyarakat yang semakin kompleks.280 Apa yang menjadi faktor
menurunnya popularitas itu memang akan terus berimbas pada lembaga
pendidikan Islam secara umum. Jika saja, spekulasi perubahan di masa
yang akan datang tidak disiapkan secara baik.

278

Laily Nur Alifa, Perubahan Stain/Iain Menjadi Uin Sebagai Bentuk Pengembangan
Pendidikan Tinggi Islam (Contoh Kasus Perubahan STAIN menjadi UIN Malang
Perspektif Manajemen Perubahan Kurt Lewin), Jurnal Vicratina, Vol. 1, No. 2, 2017, hal.
29-30.
279
Imam Sprayogo, Perubahan Pendidikan Tinggi Islam; Refleksi Perubahan IAIN/STAIN
menjadi UIN (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 11.
280
Abdullah Idi dan Toto Suharto. 2006. Revitalisasi Pendidikan Islam (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 2006), hal. 95.

165

Berangkat dari kebutuhan itu, Harun juga berpendapat, IAIN perlu
mengubah menjadi universitas, sehingga dapat membuka jurusan-jurusan
umum. Harapannya tentu saja mampu mencetak sarjana yang memiliki
kompetensi agama namun tidak asing dengan pengetahuan umum
(science). Hal itu bagi Harun bukan mustahil. Sejarah mencatat seorang
Ibnu Rusyd dan Ibnu Sina yang selain ahli filsafat, Syari'ah, juga seorang
dokter yang mashur. Kalau pada masa lampau mereka bisa menghasilkan
tokoh seperti itu, kenapa kita tidak mampu menghasilkannya.281 Hal
seperti itulah yang menjadi landasan pendirian utama kita bahwa
perubahan IAIN menjadi UIN sebuah kebutuhan. Secara historis, kita
pernah memiliki sejarah keemasan tentang ketokohan masa lalu yang
mampu memahami pengetahuan agama yang baik, namun mumpuni
dalam hal sains dan teknologi sebagai bekal peradaban dunia.
Pengembangan dan perubahan IAIN menjadi UIN tentu bukanlah
sekedar dorongan nafsu belaka, dengan hanya menggubah struktur
gedung menjadi lebih luas dan mentereng. Akan tetapi, perubahan
hakikatnya tidak sekedar perubahan fisik, namun lebih esensial yaitu
kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik lagi. Berangkat
dari hal tersebut, penting untuk dipahami bahwa ada faktor pendongkrak
perubahan yang mempengaruhi terjadinya sebuah perubahan dari institut
menjadi universitas. Faktor tersebut bisa jadi akibat menurunnya
popularitas minat sebuah lembaga pendidikan Islam. Jika sudah demikian,
perlu adanya penanganan khusus agar kelembagaan pendidikan Islam
mampu survive di tengah dinamika perkembangan persaingan global.
Secara historis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu
PTKIN di Indonesia, saat masih berbentuk institusi mengalami hal apa
yang disebut sebagai penurunan popularitas peminat mahasiswa.
Menurunnya popularitas IAIN itu nampak dari menurunnya jumlah
pendaftar yang tidak mencapai 500 orang. Hal tersebut mengilhami
281
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pimpinan lembaga saat itu mencari solusi agar minat calon pendaftar
meningkat setiap tahunnya. 282 Kasus penurunan tersebut menjadi tonggak
awal sebagai motivasi untuk melakukan perubahan sebagai faktor
pendorong internal. Tidak hanya sampai di situ, perubahan mungkin saja
terus terjadi dalam semua lingkup organisasi jika terjadi penurunan
capain. Baik penurunan kinerja, penuruan kualitas, dan berbagai
penurunan yang mengakibatkan melemahnya dan rendahnya minat
masyarakat

untuk

menggunakannya.

Jika sudah

demikian,

maka

alternatif-alternatif perubahan dalam mewujudkan peningkatan kualitas
sangat diperlukan bahkan mungkin saja menjadi keharusan.
b. Kesadaran Berubah (Awarness to Change)
Kesadaran untuk berubah (changes) dalam semua aspek kehidupan
menjadi pondasi terpenting dalam pengembangan sebuah organisasi.
Tidak memandang apakah organisasi itu sudah maju atau belum.
Kesadaran untuk melakukan perubahan menjadi sangat penting kita
sadari dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari. Sering kita mendengar
hikmah yang dipesankan dalam normasi agama misalnya menyebutkan
bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih
baik dari hari ini memberikan gambaran bahwa proses dari hari ke hari
harus dilalui dengan perubahan peningkatan kualitas. Dan pesan tersebut
dipertegas dengan ayat Al-Qur'an QS. al-Hasyr ayat 18 agar kita selalu
melihat masa depan dengan kualitas yang lebih baik lagi. Ayat tersebut
sebagai berikut:

               
   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,

282
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Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. al-Hasyr: 18)
Apa yang telah kita peroleh atau capai dalam proses kehidupan
harus kita jadikan sebagai motivasi untuk memperoleh kebaikan yang
lebih banyak lagi. Bukankah agama telah mengajarkan kepada kita
bagaimana proses kebaikan tidak boleh berhenti dalam satu capaian.
Akan tetapi, teruslah berubah untuk mencapai kebaikan yang tidak akan
pernah ada habisnya.
Mengutip pendapat Prof. Dr. Amir Luthfi mantan Rektor IAIN/UIN
Sultan Syarif Kasim Riau (Suska Riau), beliau menyatakan bahwa
"perubahan merupakan sebuah keniscayaan dalam perjalanan sejarah.
Tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Hal itu disebabkan karena
aspek-aspek kehidupan masyarakat selalu berkembang dan penuh
dinamika. Di dalam Islam dikenal sebuah metodologi yang disebut ijtihad,
yaitu sebuah perangkat cara berfikir untuk menghadapai perubahanperubahan yang terjadi dalam masyarakat yang disesuaikan dengan
logika dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Perubahan dan
perkembangan tersebut tidak terkecuali dalam sistem pendidikan. Sistem
pendidikan di IAIN, sebagai sub-sistem pendidikan nasional, juga
mengikuti logika dan hukum sosial tersebut. Tuntunan dan perkembangan
masyarakat menghendaki adanya perubahan pada sistem pendidikan
IAIN untuk berkembang menjadi sebuah universitas". 283 Kesadaran itulah
yang mengilhami beliau melakukan terobosan konversi IAIN menjadi UIN
Suska Riau pada saat itu.
Dalam sebuah organisasi, kesadaran untuk berubah menjadi
tonggak utama dalam pengembangan organisasi. UIN Suska Riau
misalnya, sebagai lembaga Pendidikan Islam di Sumatera harus memiliki
kesadaran untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Dari rendahnya
kualitas, menuju meningkatnya kualitas, dari rendahnya kompetensi
dosen, menjadi meningkatnya kompetensi dosen, dan dari rendahnya
283
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akreditasi kampus, menjadi meningkatnya akreditasi kampus yang unggul,
dan hal lain menuju kearah yang lebih baik lagi.
Dalam aspek perkembangan, lembaga pendidikan UIN Suska Riau
mampu disadari oleh para pimpinan untuk melakukan perubahan
kelembagaan.

Perubahan

dilandasi

munculnya

gagasan

untuk

memajukan umat Islam yang selama ini selalu tertinggal dalam aspek
kemajuan Science dan Teknologi. Selain itu, disadari kemunduran itu
terjadi tidak hanya dalam tatanan masyarakat muslim di Indonesia, akan
tetapi menjangkit ke semua umat muslim di penjuru dunia secara
global.284 Ketertinggalan tersebut bisa jadi ditimbulkan adanya perubahan
global dan perubahan pasar (market change). Karena perubahan dalam
suatu aspek kehidupan akan mempengaruhi aspek kehidupan yang lain,
terlepas apakah pengaruh itu dirasakan langsung atau tidak, cepat atau
lambat. Terjadinya perubahan dalam suatu aspek bisa menjadi penyebab
terjadinya perubahan pada aspek yang lain.285 Oleh sebab itu, perubahan
yang satu dengan perubahan yang lain akan saling mempengaruhi.
Lebih lanjut, kesadaran akan terjadinya ketertinggalan umat Islam
dalam berbagai hal, termasuk ilmu pengetahun dan lainnya, sebab
konotasi pendidikan Islam khususnya (IAIN Susqa Pekanbaru) saat itu
digambarkan

hanya

sebatas

pada

bidang-bidang

kajian

agama.

Sementara itu, al-Azhar sebagai corong peradaban pendidikan Islam di
dunia sudah berkembang dengan dibuktikannya adanya program studi
sains.286 Jadi, dengan adanya gagasan-gagasan seperti itu, maka
kesadaran akan perubahan IAIN Suska Riau menjadi sebuah keniscayaan
bahkan keharusan.
Sementara itu, jika kita sadari secara seksama, organisasi sebagai
suatu bentuk dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis, dalam arti
organisasi itu selalu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang
284
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terjadi. Dengan demikian, organisasi mengalami perubahan karena
organisasi selalu menghadapi berbagai tantangan.287 Tantangan mungkin
timbul sebagai pengaruh akibat lingkungan atau lingkungan organisasi.
Baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi.
Paradigma

keilmuan

yang

non-Islami,

yang

biasa

kita

kenal

mendikotomikan ilmu (ilmu umum dan ilmu agama), menjadi pemisah
ketidakharmonisan paradigma keilmuan Islam. Meskipun kita mengetahui
bahwa Islam tidak mengenal dikotomi ilmu, karena dalam perspektif Islam
semua ilmu pengetahuan bersumber dari sumber yang sama yaitu Tuhan.
Dan hal tersebut terjadi berabad-abad lamanya, hingga menjadi
kemunduran bagi umat Islam. 288 Kesadaran itu telah memicu perubahan
besar bagi peradaban kelembagaan pendidikan Islam khususnya untuk
dapat mengembalikan lagi bahwa Islam tidak mengenal dikotomi ilmu.
Role model bentuk Univeristas Islam menjadi pilot project utama
menjawab tantangan tersebut demi menghilangkan pembatas antara
sains (science) dan agama (religious).
Secara mendasar substansi kesadaran berubah secara faktor
internal (living organism) STAIN berubah menjadi UIN yakni munculnya
kesadaran kolektif untuk mengubah menjadi lebih baik. Driving forces
perubahan STAIN menjadi UIN secara teologis merujuk pada al-Qur'an
QS. al-Ra'd ayat 11 yaitu; ….."Allah tidak akan mengubah keadaan suatu
kaum kecuali mereka mengubah keadaan dari mereka sendiri……".289
Secara fisolofis perubahan IAIN menjadi UIN merupakan keniscayaan
sebuah lembaga/organisasi yang hadir dalam suatu realitas atas hal-hal
yang saling beroposisi/berlawanan antara masa lalu, kini, dan masa
depan, antara tradisi dan modernisasi, dan antara statis dan dinamis. 290
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Oleh sebab itu, tidak ada sesuatupun yang tetap, kecuali perubahan itu
sendiri.291 Konsekuensinya, IAIN dan UIN, sebagai organisasi pendidikan
harus terus berubah kearah yang lebih baik. Menurunnya kualitas,
kelemahan, kemandegan, ketertutupan, dan rendahnya etos kerja,
sebagai "keadaan diri mereka" hanya bisa diubah oleh mereka sendiri" 292
agar jadi peningkatan kearah yang lebih baik lagi.
Selain itu, kesadaran akan perubahan juga bisa diaktualisasikan
sebagai upaya responsif atas kondisi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
(PTKI) secara umum yang masih kalah dibandingkan dengan Perguruan
Tinggi Umum (PTU) di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Namun
pada tahap berikutnya, lembaga pendidikan tersebut tertuntut untuk
bergerak menuju arus utama persaingan antar Perguruan Tinggi (PT) di
tingkat global. Hal tersebut terjadi karena saat ini sudah terjadi apa yang
disebut sebagai globalization of universities yang menuntut globalization
of competence.293 Jika sudah demikian, maka tidak ada pilihan lain kecuali
kita (Lembaga Pendidikan Tinggi Islam) harus mampu mengadopsi
perkembangan pendidikan sesuai kebutuhan zaman.
Dari

beberapa

pemaparan

analisis

tersebut,

bisa

peneliti

konstruksikan beberapa kesadaran terjadinya perubahan di UIN Suska
Riau yaitu: a) Kesadaran normatif agama (dalil),

maka lahirlah

pemahaman nilai agama yang baik bagaimana perubahan mesti
dilakukan; b) Kesadaran organisasi dinamis, maka muncullah pemahaman
bahwa organisasi selalu berkembang secara terus menerus; c) Kesadaran
ketertinggalan sains & teknologi, maka lahirlah penguatan keterbukaan
ilmu pengetahuan dan sains; dan d) Kesadaran penyelesaian nondikotomi ilmu, maka lahirlah penyelesaian integrasi ilmu secara integral.
Dari semua kesadaran itu menunjukkan bahwa munculnya berbagai
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kesadaran dalam diri seseorang mampu menghantarkan munculnya
motivasi perubahan.
Sementara itu, kesadaran bisa muncul dari komponen positif
maupun negatif. Munculnya kesadaran negatif misalnya penurunan
kualitas, namun juga bisa bertitik tolak dari capaian maksimal (komponen
positif) yang harus terus dikembangkan tanpa kenal lelah. Akhirnya, jika
kesadaran itu selalu ada dalam sub-sistem organisasi termasuk di
dalamnya Sumber Daya Manusia (SDM), mereka akan selalu melihat
gejala tantangan perubahan ke depannya dari sisi internal maupun
eksternal organisasi. Ketidakpuasan capaian yang satu akan terus
menjadi jalan masuk dalam melakukan berbagai inovasi, perubahan dan
pengembangan yang mengarah pada suatu kualitas yang unggul.
c. Pertumbuhan Organisasi
Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan
yang melalui nama orang-orang di bawah pengarahan pimpinan mengejar
tujuan bersama. Menurut Kochler, organisasi adalah sistem hubungan
yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang
untuk mencapai tujuan tertentu, pandangan lain bahwa organisasi sebagai
suatu kesatuan, yaitu sekelompok orang terlihat secara bersama-sama di
di dalam hubungan yang formal untuk mencapai tujuan dan sararan.
Sedangkan menurut Schein, organisasi adalah suatu koordinasi rasional
kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melaui pembagian
pekerjaan dan fungsi lewat hirarki otoritas dan tanggung jawab.294
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan
bahwa organisasi adalah sebuah satu kesatuan, kelompok kerja sama
antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu dan
bersama.295
Sementara itu menurut Robbins, organisasi adalah kesatuan sosial
yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif
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dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus
untuk mencapai satu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Lebih
lanjut, Wexley dan Yulk mengemukakan, organisasi adalah pola
hubungan antara manusia yang diikutsertakan dalam aktivitas yang
membuat satu sama lain saling tergantung untuk suatu tujuan tertentu.
Yoder juga mengatakan tentang organisasi kerja bahwa secara teoritis
istilah organisasi pada umumnya dipakai dalam dua arti, yaitu: (1)
Organisasi dipandang sebagai sebuah asosiasi yang dibuat untuk jangka
panjang, dan dipelihara untuk mencapai tujuan dan melaksanakan misimisi khususj; (2) Organisasi menunjukkan suatu proses pemeliharaan dan
penciptaan struktur. Dalam hal ini proses pemeliharaan organisasi
diadakan untuk melembagakan, memperluas, dan mengusahakan hal-hal
lain dari organisasi kerja.296 Singkatnya, organisasi adalah satu kesatuan
unit yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama. atau dengan kata
lain,

organisasi

adalah

hubungan

struktural

yang

mengikat

kelembagaan/instansi dan kerangka dasar tempat individu-individu
berusahan dan berkoordinasi.
Jika kita meminjam istilah metafor pada telaah organisasi sebagai
mesin dan organisasi sebagai makhluk hidup (organism), Morgan dalam
bukunya yang berjudul Organization memperkenalkan delapan metafor
untuk menelaah organisasi. Di antara berbagai metafor yang ada, dua
metafor yang sering digunakan pada disiplin manajemen dan organisasi
yaitu metafor mesin dan metafor organism. Kedua metafor tersebut
digunakan untuk menelaah organisasi dalam berbagai perspektif misalnya
struktur,

sistem,

gaya

menajemen

dan

bentuk

organisasi

serta

implikasinya.297 Lebih lanjut, Raka menggambarkan paradoks antara
organisasi sebagai mesin versus organisasi sebagai makhluk hidup atau
komunitas untuk menjelaskan hubungan konseptual antara budaya dan
organisasi. Raka mengatakan bahwa peralihan cara pendekatan dari
296
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rasional-saintifik ke kualitatif-humanistik menandai juga peralihan dalam
cara

pandang

mengenai

organisasi.

Pendekatan

rasional-saintifik

cenderung memandang organisasi sebagai mesin, dan pendekatan
kualitatif-humanistik cenderung memandang organisasi sebagai makhluk
hidup atau sebuah komunitas. 298 Jika dipandang organisasi sebagai
makhluk hidup, tentu ada tahap perkembangan sebuah organisasi.
Sementara itu, dengan masuknya konsep budaya organisasi,
manajemen inovasi, dan organisasi belajar, organisasi dipandang sebagai
makhluk hidup atau komunitas. Organisasi sebagai mesin melaksanakan
tujuan yang telah ditetapkan oleh perancangnya, sedangkan organisasi
sebagai makhluk hidup atau komunitas menetapkan dan memiliki tujuan
sendiri.

Supaya

efektif,

sebuah

mesin

harus

dikendalikan

oleh

operatornya, sedangkan makhluk hidup atau komunitas dipengaruhi
melalui proses interaksi yang mungkin saja mengubah orang yang
mempengaruhi atau dipengaruhi. Memandang organisasi sebagai mesin
berarti organisasi tidak mampu memperbaharui dirinya sendiri, sedangkan
cara pandang organisasi sebagai makhiuk hidup atau komunitas melihat
organisasi mampu memperbaharui dirinya sendiri. Memandang organisasi
sebagai mesin berarti melihat bahwa identitas organisasi dibuat oleh
penciptanya, sedangkan memandang organisasi sebagai makhluk hidup
berarti

bahwa

organisasi

punya

identitas

sendiri.299

Ia

mampu

berkembang sesuai dengan tujuan yang ia inginkan. Ia juga berubah
dalam tahapan yang berbeda sesuai dengan faktor perubahan yang
mempengaruhinya.
Dalam melihat teori tersebut, peneliti lebih sepakat melihat sebuah
organisasi sebagai makhluk hidup (organism). UIN Suska Riau misalnya,
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai sebuah lembaga
pendidikan Islam juga diakui sebagai organisasi. Di dalamnya ada satu
298

Djokosantoeso, Moeljono, Good Coorporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate
Governance (Jakarta: PT Alex Media Kompotindi, 2005), hal. 49.
299
Djokosantoeso, Moeljono, Good Coorporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate
Governance (Jakarta: PT Alex Media Kompotindi, 2005), hal. 49-50.

174

kesatuan yang memiliki sistem dan sub-sistem guna mencapai sebuah
tujuan bersama. Melihat hal tersebut tentu peneliti sepakat bahwa IAIN
nama sebelum menjadi UIN adalah bagian yang bermetamorfosa ke arah
yang diinginkan yaitu menjadi sebuah universitas. Hal itu menunjukkan
bahwa organisasi mampu berkembang layaknya makhluk hidup dari yang
sebelumnya lingkup kecil menjadi lebih besar, dari yang sebelumnya
cakupannya sedikit, menjadi lebih banyak, dari yang belum berkembang,
menjadi lebih berkembang.
Dalam aspek teologis Islam sendiri melihat pentingnya sebuah
organisasi dalam dimensi kehidupan manusia. Suatu pekerjaan apabila
dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik.
Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara
terarah dan teratur. Perpecahan dan perselisihan dalam suatu kelompok
organisasi harus diselesaikan secara baik sehingga tidak mengakibatkan
perselisihan yang berkepanjangan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

              
              
            
Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang
telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami
wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada
Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah
kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang
musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik
kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi
petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).
(QS. al-Syuura: 13)
Berorganisasi sangat penting dan merupakan hal yang pokok untuk
menjalankan sebuah manajemen kelembagaan. Di surat dan ayat lain AlQur’an menjelaskan:
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Artinya: manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan),
Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan
Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi
keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka
perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang
yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang
kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki
antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang
yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka
perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi
petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (Qs.
al-Baqoroh: 213)
Ayat tersebut menerangkan bahwa sebuah organisasi hendaknya
bersatu dengan menghindari konflik yang menyebabkan perpecahan
antara satu dengan yang lain. Seandainya perselisihan tidak bisa
terhindarkan, maka paling tidak perselisihan segera dapat diselesaikan.
Maka dari itu, dalam sebuah organisasi hendaknya selalu menjunjung
tinggi persatuan dan kesatuan organisasi.
Ayat tersebut juga menerangkan tentang pengambilan keputusan
dalam sebuah organisasi dan juga berorientasi pada penyelesaian
masalah. Hendaknya semua perkara yang diselisihkan dalam sebuah
organisasi

itu

diselesaikan

dengan

dikembalikan

kepada

metode

pengambilan keputusan yang diajarkan oleh Allah, sebagaimana yang
terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits, yaitu metode musyawarah. Dengan
demikian, dalam konteks perkembangan organisasi apapun sebuah
organisasi atau lembaga jelas berpotensi terjadi perselisihan baik dari
internal maupun eksternal sebagai bentuk dinamisasi lembaga.
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Inisiasi perubahan IAIN Suska Riau menjadi UIN nampaknya sejalan
dengan teori perkembangan organisasi sebagai organism yang telah
peneliti

paparkan

mengembangkan

di
diri

atas.
dalam

Keinginan
bidang

untuk

kajian

lain

memperluas
muncul

dan

melalui

pelaksanaan seminar Cendekiawan Muslim (1985), Seminar Budaya Kerja
dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendikiawan seProvinsi Riau (1998). Tiga tahun berturut-turut (1996, 1997, 1998)
melahirkan rekomendasi agar IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru
membuka program studi (umum). 300 Rekomendasi itu menunjukkan
perkembangan sebuah organisasi kelembagaan pendidikan Islam agar
melebarkan sayapnya guna melihat kebutuhan masyarakat secara luas.
Berbeda dengan metafor mesin, metafor organisme memandang
organisasi sebagai makhluk hidup (organisme). Sebagaimana organisme
yang terdiri dari molekul, sel, kompleksitas organisme, dan spesies
ekologi, organisasi juga terdiri dari individu-individu, kelompok, organisasi,
populasi, dan ekologi. Metafor ini memandang organisasi sebagai suatu
sistem terbuka (open system). Sebab itu, organisasi harus mampu
beradaptasi dengan lingkungan agar tetap bertahan dan bahkan
berkembang.301 Perkembangan itu tergantung pada ketahanan organisme
itu, jika dia mampu survive, maka eksistensinya mampu hidup jangka
panjang. Jika tidak, maka organisme yaitu; kelembagaan pendidikan Islam
akan tersingkir dengan berjalannya waktu.
Perkembangan sebuah organisasi bisa dilihat dari aspek kebutuhan
dan keharusan dari faktor pendorong terjadinya perubahan. IAIN sendiri
memiliki keterbatasan penyediaan Program Studi (Prodi) yang dibutuhkan
oleh masyarakat luas. Dengan kemajuan zaman, Prodi Sains dan
Teknologi menjadi minat masyarakat dalam mengahadapi masa depan
putra dan putrinya. Semakin baiknya kualitas perekonomian masyarakat,
pilihan Prodi Sains menjadi primadona. Sementara itu, ketersediaan Prodi
300
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di IAIN masih terfokus pada bidang-bidang agama. Maka, proporsional
bentukan institusi pendidikan Tinggi Islam yang ideal adalah universitas
yang menyediakan Prodi umum sebagai pilihan. 302 Selain itu, perubahan
IAIN menjadi UIN Suska Riau juga menguntungkan secara kelembagaan,
dan juga bagi Negara. Secara kelembagaan institusi UIN bisa merekrut
secara terbuka mahasiswa, sementara itu jika masih IAIN tentu terbatas
secara kelembagaan dalam perekrutan mahasiswa. Dengan melakukan
perubahan dari IAIN ke UIN Lembaga Pendidikan Tinggi Islam sudah
berijtihad besar menambah kapasitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
(PTKI) mengakomodir generasi penerus kita untuk masuk perguruan
tinggi secara terbuka, tentu itu menguntungkan Negara. 303 Selain
menguntungkan Negara, PTKI telah merespon secara nyata kebutuhan
mangsa pasar secara global yang tidak terbatas pada kajian agama
semata. Meskipun kita juga harus tetap konsisten menjaga Islamic studies
sebagai ruh utama kelembagaan Islam.
Jika melihat perkembangan sebuah organisasi yang begitu cepat
menuntut organisasi harus mampu surviving secara matang. Langkah
strategis yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengubah organisasi
itu sendiri untuk beradaptasi oleh lingkungannya. Gouillart dan Kelly
mengemukakan model 4R atau yang lebih dikenal dengan “The Four R’s
of Transformation” untuk trasformasi organisasi yaitu:304
Pertama, Reframing. Reframing adalah konsep organisasi tentang
apa yang akan dan apa yang dapat dicapai. Reframing ditujukan pada
pikiran

perusahaan

menyuntikkan

visi

dengan
dan

membuka

keyakinan

baru.

pikiran

organisasi

Kedua,

dan

Restructuring.

Restructuring adalah perbaikan kembali fisik organisasi agar menjadi
ramping dan sehat serta dapat mencapai tingkat kinerja yang kompetitif
302
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sebagai alat saing. Ketiga, Revitalize. Revitalize adalah upaya mendorong
pertumbuhan dengan mengaitkan organisasi kepada lingkungannya.
Revitalize merupakan suatu faktor utama yang membedakan proses
transfomasi dan penciutan organisasi (downsizing). Dan keempat,
Renewal.

Renewal

adalah

pemahaman

berkaitan

dengan

aspek

manusiawi dan semangat organisasi yang juga berarti menanamkan
keterampilan dan tujuan baru kepada seluruh individu organisasi sehingga
organisasi dapat memperbaharui dirinya.305

REFRAMING

RESTRUCTURING

TRANSFORMASI

REVITALIZE

RENEWAL

Gambar: 4.10: Transformasi Organisasi306
Transformasi organisasi adalah upaya melakukan pergeseran secara
mendasar atas pola kinerja, budaya, organisasi, nilai-nilai, dan strategi
sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman yang semakin kompetitif.
Kebutuhan akan transformasi sebuah organisasi merupakan cerminan
perubahan dan perkembangan secara menyeluruh antara individu,
organisasi,

dan

stakeholder

secara

umum.

Sehingga,

perubahan

organisasi menjadi sebuah kebutuhan segala aspek perubahan global.
Berubah atau mati adalah pilihan yang tidak bisa dipilih selain melakukan
perubahan secara adaptif dan terukur.
Secara fundamental, proses perubahan oganisasi adalah konsep
daur ulang hidup atau lifecycle. Organisasi mengalami proses kelahiran,
305
306
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pertumbuhan, perkembang, kematangan, kemunduran dan akhirnya
mengalami kematian sebagaimana dalam semua sistem biologi dalam
sistem sosial. Fase-fase perkembangan organisasi juga memiliki sifat
kuantitatif yang merupakan indikator "mati atau hidup"-nya suatu
organisasi. Oganisasi melihat arah perubahan lingkungan yang pasti dan
tidak pasti. Artinya organisasi mengalami situasi adaptif atas perubahan
yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Perubahan dan pengembangan
organisasi

adalah

usaha

terencana,

sistematis,

terorganisir

dan

kolaboratif. Prinsip pengetahuan tentang perilaku dan teori organisasi
diaplikasikan dengan maksud meningkatkan kualitas kehidupan yang
tercermin dalam meningkatkan kesehatan dan vitalitas organisasional,
meningkatkan kemampuan individu dan anggota kelompok dalam
kempetensi dan harga diri dan semakin baik di masyarakat.307 Oleh
karena itu, organisasi harus mampu mengembangkan strategi dalam
mengadaptasi perubahan lingkungan, termasuk strategi dalam melakukan
kontrol lingkungan. Oganisasi perlu merencanakan perubahan dalam
oganisasinya, termasuk di dalamnya yaitu mengembangkan organisasi
secara baik.
Apa yang telah kita bahas di atas tadi menunjukkan bahwa
organisasi selayaknya organism harus berkembang dan melakukan
perubahan. Perkembangan organisasi harus dilakukan dalam semua lini
komponen organisasi. Baik perkembangan dalam lingkup besar misalnya
perubahan organisasi secara kelembagaan atau perkembangan dalam
lingkup kecil misalnya perubahan budaya organisasi perlu dilakukan guna
melihat genetika sebuah organisasi secara baik. IAIN Suska Riau
melakukan perubahan menjadi UIN menjadi jawaban nyata bahwa
keorganisasian institusi UIN Suska Riau masih mampu hidup dalam
tantangan global. Hal tersebut dibuktikan dengan proses perubahan
sebuah organisasi kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam menjadi
"Universitas". Dan faktor pemahaman perkembangan organisasi yang baik
307
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itulah yang kemudian mendorong secara internal kebutuhan akan
perlunya berkonversi atau melakukan perubahan.
d. Membangun Identitas Baru dan Kehadiran Pemimpin Baru
Periodesasi kepemimpinan dalam sebuah organisasi dan lembaga
pendidikan menjadi faktor terjadinya perubahan. Setiap organisasi dan
lembaga pendidikan memiliki identitas figur setiap masanya. Dan identitas
itu selalu melekat pada sosok pimpinan yang sedang menjabat. Bukanlah
perkara mudah membangun identitas baru dalam sebuah lembaga
pendidikan. Karena harapan identitas sosok pimpinan baru selalu dituntut
mampu menampilkan pekerjaan dan perubahan baru dalam memajukan
lembaga. Selain juga, harus memiliki efektifitas dan efisiensi yang dapat
membangun kualitas lembaga atau sebuah organisasi.
Dalam tatanan lembaga pendidikan, periodesisasi jabatan pimpinan
selalu berbatas waktu. Untuk itu, diperlukan pemilihan pimpinan dalam
setiap jabatan. Apapun jabatannya, regulasi selalu mengatur periodesasi
dalam jabatan guna melakukan penyegaran figur kepemimpinan dalam
setiap masanya. Terpilihnya pimpinan tentu ada harapan dan motivasi
baru agar terpilihnya kepemimpinan baru mampu membangun identitas
berbeda dalam melakukan perencanaan ke visi lembaga pendidikan.
Keberbedaan itu tentu menjadi harapan dalam mencapai kualitas yang
diinginkannya.
Jika kita sandingkan dalam pergantian kepemimpinan perusahaan
misalnya, pergantian pimpinan organisasi/perusahaan biasanya memberi
sinyal bahwa cara-cara lama akan segera diganti dengan pola baru dan
tatanan baru perusahaan. Seperti dikatakan Rosabeth Moss Kanter,
dalam beberapa hal kehadiran pimpinan baru memiliki beberapa
keuntungan dibandingkan dengan pimpinan lama. Di antaranya: 1)
Pimpinan baru biasanya memiliki energi untuk melakukan perubahan di
dalam organisasi; 2) Pimpinan baru tidak harus tunduk pada praktik
organisasi masa lalu; 3) Pimpinan baru bisa fokus pada masalah yang
sesungguhnya sudah lama diketahui tetapi tidak diselesaikan oleh
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pimpinan lama karena masalah tersebut tidak boleh diperbincangkan; 4)
Pimpinan baru biasanya dianggap memiliki kredibilitas sehingga mampu
mengatasi masalah yang berhubungan dengan customer. Anggapan ini
muncul karena pimpinan baru tidak terkait dengan masalah masa lalu
yang menjadikan perusahan bermasalah dengan customer.308 Asumsi itu
yang mendasari kemungkinan kehadiran pemimpin baru dan identitas
baru dapat membawa perubahan menuju kearah yang lebih baik lagi.
Sementara itu, jika dilihat dalam aspek teologis agama kebutuhan
kepemimpinan menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan jikalaupun tidak kita
temukan sosok pemimpin yang sempurna, tetap keberadaan pemimpin
menjadi kebutuhan dalam mengatur hajat orang banyak. Hal tersebut
termaktub dalam Al-Qur'an bagaimana urgensi sosok kepemimpinan di
semua lini kehidupan sosial.

              
                
              
            
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar
lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika
kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisa': 58-59)
Dalam

kasus

UIN

Suska

Riau,

keberadaan

Rektor

baru

memunculkan identitas baru dalam kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam
308

Acfmad Sobirin, Manajemen Perubahan (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka,
2017), hal. 2.34-2.35.
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khususnya di UIN Riau dalam masa perubahan. Amir Luthfi selaku Rektor
pada saat itu menyadari bahwa jabatan adalah sebuah amanah yang
harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Apalagi pada masanya
perkembangan IAIN Susqa Pekanbaru masih sangat memprihatinkan.
Membangun identitas baru dalam sebuah organisasi bukanlah hal yang
mudah. Dibutuhkan kreatifitas dan berbagai leadership skill yang mumpuni
dalam memunculkan identitas baru dalam kelembagaan.
Beberapa identitas baru yang menjadi pondasi awal dalam
melakukan perubahan IAIN Riau menjadi UIN Riau misalnya dengan
meningkatkan jumlah pendaftar calon mahasiswa yang pada saat itu
masih sangat minim. Selain itu, melakukan pendekatan bersama
masyarakat untuk menampung aspirasi mereka terkait keberadaan
kampus kedepannya. Dari aspirasi tersebut, maka nampak beberapa
aspek yang mesti diperbaiki, baik terkait budaya kerja, disiplin akademik,
struktur organisasi maupun yang berkenaan dengan rencana strategis ke
depan. Misalnya, dengan meningkatkan kedisiplinan jam masuk dan
pulang kerja. Pada saat itu, jam kerja IAIN Susqa hanya sampai pukul
13.00 WIB. Baru kemudian ditingkatkan hingga pukul 16.00 WIB. Identitas
lain yang muncul lagi yaitu dengan mengadopsi Universitas Riau mencari
dana untuk pengembangan kegiatan mahasiswa, di mana sebetulnya
kegiatan tersebut sudah cukup banyak. Akan tetapi, karena kurangnya
dana, pengembangan kegiataan mahasiswa menjadi kendala. 309
Munculnya berbagai ide baru dalam sebuah lembaga pendidikan
identik dengan siklus pergantian figure kepimpinan. Setiap pimpinan ada
masanya. Dan setiap masa ada pimpinannya. Begitu juga dengan ide
pimpinan, setiap pimpinan punya identitas baru apalagi pimpinan tersebut
baru menjabat. Apa yang telah menjadi visi dan misi saat dia
mencalonkan diri tentu akan direalisasikan setelah terpilih. Identitas baru
itulah yang kemudian mengilhami berbagai pimpinan termasuk pimpinan
309

Amir Luthfi, Perlawanan Daerah Trhadap 'Kebijakan Pusat' (Pekanbaru: Suska Press,
2009), hal. 17-18.
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IAIN Susqa Pekanbaru pada saat itu memunculkan ide pembaharuan dan
pembenahan kearah yang lebih baik.
Keterkaitan identitas baru dan keberadaan pimpinan baru tentu
memiliki korelasi positif dalam melihat berbagai perubahan. Identitas baru
muncul karena kepemimpinan baru. Dan pimpinan baru spontanitas
memiliki identitas baru pula. Dengan begitu, peran kepemimpinan dalam
sebuah lembaga pendidikan sangat menentukan arah masa depan
kelembagaan tersebut. Mengapa demikian? Karena pimpinan memiliki
peran strategis dalam usaha mencapai tujuan organisasi sesuai visi dan
misi organisasi. Selain itu, kepemimpinan merupakan individu yang
menduduki suatu jabatan tertentu dimana individu tersebut memiliki
kemampuan dan keterampilan untuk mempengaruhi perilaku orang lain
yakni bawahannya untuk berfikir dan bertindak sehingga melalui perilaku
yang positif tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian
tujuan organisasi.310 Peran penting itulah yang menghantarkan seorang
pimpinan mampu memunculkan identitas baru dalam setiap posisi di
masanya.
Salah satu faktor kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membuat
identitas baru perubahan dan perkembangan sebuah organisasi adalah
kemampuan pemimpin untuk mendorong dan menumbuh kembangkan
kreatifitas dan inovasi disamping kemampuan memotivasi anggota
organisasinya atau dengan kata lain seoarang pemimpin haruslah mampu
mengelola kreatifitas dan inovasi (managing creativity and innovation) dan
menjadi seorang pemimpin yang inovatif (innovative leader). Kemampuan
tersebut akan bermuara pada perubahan dan pengembangan sebuah
organisasi tidak terkecuali di bidang pendidikan.311 Sebagai contoh PTKIN
UIN Suska Riau adalah lembaga pendidikan yang secara langsung
mengalami perubahan organisasi Pergururan Tinggi (PT), di mana PT
310

Burhanudin Mukhamad Faturahman, Kepemimpinan Dalam Budaya Organisasi ,
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adalah bagian terpenting dari aspek agen perubahan (agent of change)
termasuk perubahan lembaga pendidikan.
Dari analisis tersebut, maka bisa peneliti simpulkan bahwa
perubahan IAIN Susqa Pekanbaru menjadi UIN Suska Riau bermuara
adanya faktor pendorong internal yaitu munculnya identitas baru serta
kepemimpinan baru. Secara tidak langsung ide meningkatkan kualitas PT
menjadi pedoman utama pimpinan dalam melihat dan merespon
perkembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam kedepannya secara
komprehensif. Dengan demikian, ide akhir perubahan menjadi universitas
adalah sebuah keniscayaan bagi UIN Suska Riau dalam meningkatkan
kualitas lembaga pendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa internal forces
(tekanan internal) mampu mengahantarkan ide konversi PTKIN khususnya
di UIN Suska Riau.
e. Keputusan Pimpinan (Leader Decision)
Peran pimpinan dalam sebuah lembaga pendidikan tidak dapat
dipungkiri sebagai bagian penting dalam agent of change sebagaimana
telah peneliti sebutkan di atas tadi. Maju mundurnya sebuah lembaga
pendidikan dapat dilihat dari peran pimpinan dalam mengembangkan
kualitas

kelembagaanya.

Kemampuan

pimpinan

dalam

mengelola

lembaga pendidikan menjadi tolak ukur kualitas kepemimpinan dalam
segala aspek termasuk pimpinan lembaga pendidikan tinggi Islam.
Saat ini pemimpin dan organisasi dihadapkan pada tantangan yang
lebih berat akibat kemajuan teknologi, perubahan yang cepat, kebijakan
pemerintah yang terbuka, sampai kompleksnya masalah ketenagakerjaan.
Untuk mengantisipasi hal itu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi,
berbagai strategi yang tepat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan
pemimpin yang efektif, yang memiliki kompetensi, komitmen, dan
integritas.312 Tidak hanya sampai di situ, keberanian pimpinan dalam
membuat terobosan-terobosan baru adalah bekal utama menjadikan
312
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lembaga pendidikan tinggi Islam yang berkualitas. Perlawanan arus bisa
jadi terjadi karena berbagai hal akibat peran pimpinan yang memiliki visi
masa depan baru yang lebih berkualitas. Penolakan mungkin juga terjadi
akibat stigma sempit dalam melihat aspek visi ke depannya.
Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab
yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang
dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah
SWT. Pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya
bersifat horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral
kepada Allah SWT di akhirat nanti. Dengan begitu, kepemimpinan pasti
memiliki peran penting dalam melakukan perubahan, sekaligus amanah
yang amat berat yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Allah SWT
berfirman:

           
Artinya: dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang
dipikulnya) dan janjinya. dan orang-orang yang memelihara
sembahyangnya. (QS. Al-Mukminun: 8-9)
Dari ayat di atas kita menyadari bagaimana amanah kepemimpinan
menjadi tolak ukur utama dalam menjalankan roda kepemimpinan yang
baik. Saat sebuah organisasi mengalami kemunduran, krisis, atau
kurangnya minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut,
maka diperlukan pemimpin perubahan (change leader) dengan empat
kekuatan, yaitu visioner, realistis, mencintai pekerjaannya dan pemberani,
serta memiliki etika yang baik. Kedisiplinan yang tinggi dan ketepatan
mengambil prioritas sangat penting, karena sumber daya organisasi yang
sangat terbatas. 313 Maka sangat mungkin seorang pimpinan mengambil
keputusan dalam situasi yang kurang kondusif. Apalagi perubahan yang
setiap saat semakin cepat terjadi.
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Kepemimipinan visioner dan transformatif adalah bagian model
kepemimpinan yang sangat didambakan oleh banyak orang. Keputusan
pimpinan (leadership decision) dalam mengelola perubahan adalah
bagian penting dalam setiap aspek perubahan. Ketidakmampuan dan
ketidakberanian pimpinan dalam membuat keputusan bisa jadi menjadi
faktor

penghambat

sebagaimana

lembaga

mestinya.

pendidikan

Keberanian

tidak

peran

dapat

pimpinan

berkembang
IAIN

Susqa

Pekanbaru dalam konversi kelembagaan menjadi UIN Suska Riau pada
tahun 2005 menjadi bukti nyata bahwa keputusan pimpinan mampu
menginisiasi perubahan institusi tersebut. Dalam penurunan daya tawar
lembaga pendidikan IAIN, minimnya peminat calon mahasiswa yang akan
masuk ke PTKIN khususnya IAIN Suska Riau pada saat itu menjadi
tantangan tersendiri bagi Rektor melihat berbagai kekurangan sebagai
keputusan perubahan menuju "universitasisasi".
Perubahan dalam pengelolaan sangat erat kaitannya dengan
pimpinan Perguruan Tinggi (PT). Seorang ahli manajemen Inggris Roger
Gill mengatakan bahwa keberhasilan perubahan pada sebuah organisasi
tergantung pada manajemen perubahan dan kepemimpinan perubahan.
Lebih lanjut Roger Gill menyatakan bahwa disamping perlu dikelola
dengan baik, perubahan juga memerlukan pemimpin yang efektif untuk
memeperkenalkan dan mempertahankan perubahan itu dengan sukses. 314
Pernyataan Roger Gill tersebut berimplikasi pada pimpinan PT sebagai
manajer dan pemimpin perubahan. Dalam hal ini, pimpinan harus mampu
merencanakan, mengelola, mengarahkan dan mengendalikan perubahan
sehingga tepat sasaran sesuai dengan tujuan perubahan.
Rektor sebagai agen perubahan (agent of change) harus memiliki
visi perubahan. Visi ini menjadi penting karena sebagai arah kemana
Perguruan Tinggi dan orang-orang yang dipimpinnya akan dibawa oleh
seorang
314

pemimpin.

Rektor

ibarat

seorang

nakhoda

yang

harus

Roger Gill, "Change Management or Change Leadership." Journal of Change
Management, Vol. 3, No. 24, Desember 2003, hal. 307-318
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menentukan arah mana kapal dengan penumpangnya akan berlayar. Visi
sama pentingnya dengan navigasi dalam pelayaran. Semua awak kapal
menjalankan tugasnya masing-masing, tetapi hanya nakhoda yang
menentukan arah kapal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Visi
perubahan akan menginspirasi tindakan dan membantu membentuk masa
depan, pengaruhnya lebih kuat terhadap orang-orang yang bekerja untuk
kepentingan lembaga PTKI dalam mencapai perubahan.
Keberanian keputusan pimpinan dalam mengkonsep perubahan
merupakan pondasi penting dalam siklus perubahan organisasi. Secara
internal, kasus perubahan kelembagaan UIN Suska Riau jelas menjadi
modal utama menapaki jalan perubahan menuju kualitas yang lebih baik.
Tidak hanya sampai di situ, seorang pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor)
seyogyanya

memiliki

opsi-opsi

visioner

dan

transformatif

dalam

memutuskan sebuah keputusan perubahan meskipun bisa jadi banyak
penolakan baik dari internal organisasi itu sendiri maupun dari eksternal.
Tumbuhnya kesadaran internal dari warga lembaga pendidikan untuk
melakukan perubahan menjadi landasan utama bagi ketercapaian
perubahan. Perubahan di PTKI akan terjadi dengan efektif jika semua
warga Perguan Tinggi memiliki sense of belonging dan sense of
responsibility. Rasa memiliki yang berasal dari kesempatan berpartisipasi
dalam merumuskan perubahan dan keluwesan dalam beradaptasi
terhadap kebutuhan individu, kelompok, maupun organisasi di Perguruan
Tinggi baik untuk hari ini dan kebutuhan di masa yang datang. Rasa
memiliki ini pada gilirannya akan meningkatkan pula rasa tanggung jawab.
Sehingga, makin besar tingkat partisipasi warga Perguruan Tinggi dalam
pengambilan keputusan, maka makin besar rasa memiliki terhadap
kampus, dan makin besar pula rasa tanggung jawabnya dalam
mempersiapkan perubahan. Hal demikian ini berarti bahwa perubahan
lebih disebabkan oleh dorongan dari dalam Lembaga Pendidikan Tinggi
Islam daripada tekanan dari luar lembaga.
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Dari analisis di atas, maka jelas sebuah keputusan pimpinan (leader
decision) menjadi pondasi utama dalam menginisiasi pelaksanaan
transformasi Perguruan Tinggi dari IAIN menuju UIN. Dorongan yang
muncul dari dalam lembaga PTKI terkait keputusan dalam melakukan
perubahan menjadi sebuah kebutuhan dalam merespon perkembangan
zaman yang mengakibatkan semua unit lembaga PTKI mampu melihat
perubahan adalah bagian yang tidak terelakkan dalam persaingan
Pergururan Tinggi khususnya di Indonesia dan secara umum di dunia
global. Pada akhirnya, keberanian pimpinan PTKI (UIN Suska Riau)
menuangkan pilihan dan visinya yang visioner menjadi bagian penting
dalam

proses

perubahan

kelembagaan

IAIN

menjadi

UIN

yang

menghantarkan perubahan kelembagaan yang lebih unggul.
2) Faktor Eksternal
a. Mengikuti Tren Perubahan
Aspek perubahan bisa berasal dari faktor mana saja di lingkungan
sekitar kita. Motivasi perubahan bisa diperoleh dari penggalian informasi
ilmu

pengetahuan,

berbagai

pengalaman,

hingga

melihat

model

perubahan (role model) lain. Pemahaman tersebut dalam penelitian ini
peneliti sebut dengan istilah tren perubahan.
Dalam kasus perubahan UIN Suska Riau misalnya, salah satu faktor
eksternal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan lembaga tersebut
adalah mengikuti tren perubahan. Baik secara langsung atau tidak
langsung, role model selalu mempunyai nilai daya tarik tersendiri yang
dapat menginspirasi berbagai lembaga atau organisasi dalam melakukan
perubahan secara baik. Tentu, terjadinya perubahan sudah menjadi
perencanaan secara matang atau bahkan sudah menjadi kebutuhan yang
mesti dilakukan. Jika tidak, bisa saja Lembaga Pendidikan Tinggi sekelas
UIN Suska Riau akan hilang tergilas masa begitu saja.
Lahirnya UIN Suska Riau ternyata tidak sebatas kebutuhan secara
lokal. Justru lahirnya lembaga ini lebih jauh dari itu yaitu; menjembatani
semua kebutuhan pendidikan baik lokal, nasional maupun global. Hal itu
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diperkuat dengan para penggagas UIN Suska Riau yang melihat
kebutuhan akan perkembangan lembaga pendidikan Islam ini secara
global (universal). Gagasan lahirnya integrasi sains saat itu menandakan
UIN Suska Riau sudah lebih jauh memiliki visi keterbukaan dalam melihat
perkembangan ilmu pengetahuan dan sains. Keterbukaan tersebut
menjadi pondasi awal bagi PTKIN di Indonesia dalam menapaki
perubahan menuju "universitas".
Konferensi internasional di Mekkah pada tahun 1977 membawa
dampak positif munculnya gagasan brilian bagi para tokoh UIN Riau yang
menginginkan majunya lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Meski
pada saat itu umat Islam secara reputasi sudah banyak tertinggal dalam
bidang

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

namun

gagasan-gasan

perubahan tetap diupayakan agar bisa mengejar ketertinggal. Terbukti
gagasan perubahan IAIN Susqa Pekanbaru lahir dari ide-ide brilian dan
tantangan pembaharuan dari para penggagas perubahan UIN yang
memiliki visi besar untuk masa depan lembaga Pendidikan Tinggi Islam.
Kesenjangan peradaban ilmu pengetahun dan teknologi lembaga
pendidikan Islam yang semakin menjauh menginspirasi perubahan
konsep keilmuan hingga kelembagaan. Apalagi lembaga pendidikan
sudah menjadi sumber utama pembaharuan dalam merespon tantangan
dan dinamika dalam era globalisasi dan modernisasi. Mastuhu mengakui,
bahwa tantangan dunia akademik penuh dengan kritik dan perdebatan
mengenai masalah-masalah pendidikan. Hal tersebut tidak pernah selesai
dan tidak terelakkan. Hal ini disebabkan karena salah satu keunikan
dalam kehidupan manusia tidak pernah sepi dari nilai-nilai luhur yang
dicita-citakan. Sementara itu, manusia memang mampu membuat
berbagai pertanyaan dan menciptakan berbagai jalan yang semakin lama
semakin maju dan canggih. Akan tetapi, Mastuhu juga mengakui bahwa
manusia belum pernah memperoleh jawaban final yang memuaskan
hidupnya. Manusia selalu berada dalam proses terus-menerus mencari
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jawaban.315 Dan proses pencarian itu selalu memiliki faktor pendorong
seseorang dalam melakukan perubahan.
Siklus perubahan IAIN Susqa Pekanbaru menjadi UIN Suska Riau
sendiri terjadi karena faktor tren perubahan secara global baik peluang
maupun tantangan. Sebagaimana telah peneliti sampaikan di awal tadi,
ketertinggalan dalam aspek sains dan teknologi menginspirasi para tokoh
cendikiawan UIN Suska Riau melakukan konversi kelembagaan. Dengan
demikian, jelas munculnya ide perubahan adalah isu ketertinggalan umat
Islam dalam berbagai hal termasuk ilmu pengetahun dan teknologi. Hal
tersebut juga diakibatkan bahwa lembaga pendidikan Tinggi Islam
berkonotasi terbatas pada bidang-bidang kajian agama. Sementara pada
saat itu, Universitas al-Azhar (Kairo) sudah mulai berkembang dan
memiliki kajian sains.316 Melihat kesenjangan itu, maka lembaga
pendidikan Tinggi Islam mesti melakukan pembaharuan dengan membuka
prodi-prodi umum sebagai bentuk respon ketertinggalan tersebut.
Tren terjadinya perubahan di Universitas dunia, khususnya al-Azhar
yang

menjadi

mercusuar

keilmuan

peradaban

Islam

di

dunia

menginspirasi pembaharuan lembaga pendidikan Islam menjadi solusi
utama dalam menjawab ketertinggalan umat Islam. Apalagi pada saat itu
belum ada model PTKI yang telah beralih status menjadi "universitas".
Bahkan tidak sedikit setelah terlaksananya pilot project awal perubahan
PTKIN di Indonesia khususnya UIN Jakarta dan UIN Yogyakarta, baru
kemudian lahirlah UIN-UIN yang lain sebagai bagian dari respon
perubahan

secara

nasional.

Meskpun

dalam

pengimplementasian

perubahan IAIN menjadi UIN masih perlu dilakukan kajian secara
mandalam,

paling

tidak

keberhasilan

PTKIN

berkonversi

menjadi

"universitas" menjawab problematika dikotomi ilmu yang selama ini pernah
ada. Dengan demikian, tren Perguruan Tinggi Islam dunia yang sudah
sejak awal menguniversalisasi keilmuan atau pengembangan kajian sains
315
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dan teknologi menginspirasi UIN Suska Riau ikut serta dalam melakukan
perubahan dan pengembangan kelembagaan secara universal.
b. Keharusan Melakukan Perubahan
Perubahan selalu menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan
dalam semua aspek kehidupan sosial termasuk lembaga Pendidikan
Tinggi Islam. Keengganan dalam mengantisipasi perubahan bisa menjadi
faktor utama menurutnnya eksistensi lembaga pendidikan. Dan yang
paling sangat memungkinkan adalah hilangnya lembaga atau organisasi
dari peredaran kehidupan sosial.
Untuk melihat keharusan (necessity) dalam melakukan perubahan,
perlu dipahami dulu bagaimana pentingnya proses perubahan harus
dilakukan. Selain itu, untuk menelisik UIN Suska Riau secara garis
besarnya, bagaimana pentingnya proses perubahan dari IAIN menjadi
UIN perlu dilakukan sebagai sebuah keharusan. Sebelum membahas
lebih jauh tentang perubahan kelembagaan, perlu dipahami terlebih
dahulu makna transformasi kelembagaan.
Transformasi kelembagaan merupakan perubahan yang kontinu
yang dilakukan oleh organisasi dalam mandat dan fungsi yang sama,
namun cara delivery-nya berubah. Kenapa organisasi perlu berubah?
Karena ada perubahan kontinu yang terjadi pada lingkungan. Perubahan
tersebut meliputi perubahan ekonomi, politik, demografi, sosial dan
budaya serta perubahan teknologi. Perubahan organisasi itu harus kontinu
sehingga delivery-nya fit dengan kepentingan masyarakat. Titik awal
perubahan adalah mengakui bahwa organisasi memiliki kelemahan. 317
Pada saat fase diagnostic, UIN Suska Riau sudah berani terbuka terhadap
kelemahan organisasi. Kondisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan
lingkungannya, maka perlu dilakukan perubahan. Kalau tidak membuka
diri, maka perubahan kelembagaan hanya akan membuang tenaga,
waktu, dan uang bahkan kesia-siaan belaka.
317

Sekjen Kemenku, Mengawal Perubahan Kinerja, Buletin, Edisi XX/2014, Pusat
Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, hal.
5-6.

192

Dalam konteks IAIN Suska Riau, lembaga ini mengalami apa yang
disebut sebagai kemandegan lembaga yang relatif berkembang statis dan
jalan di tempat. Hal itu ditandai dengan grafik mahasiswa IAIN pada saat
itu cenderung menurun. Pada tahun akademik 1996/1997, jumlah calon
mahasiswa yang mendaftar tidak sampai 500 orang.318 Dalam kondisi
statis demikian ini bahkan terjadi penurunan, opsi-opsi perubahan
kelembagaan perlu dimunculkan agar eksistensi kelembagaan UIN Suska
Riau mampu survive dalam pergolakan persaingan lembaga pendidikan
tinggi Islam.
Selain itu, demi kebutuhan masyarakat Riau pada umumnya,
pengembangan jurusan di luar ilmu agama Islam menjadi kebutuan. Inilah
yang menginspirasi para tokoh penggagas IAIN Riau kemudian membuat
jejak pendapat bersama tokoh Riau (ulama', cendekiawan, budayawan,
dan tokoh masyarakat) terkait perkembangan IAIN Suska Riau ke
depannya. Di antara hasil pertemuan tersebut adalah perlunya IAIN Susqa
Riau membuka program-program studi baru di luar disiplin ilmu agama
Islam

dengan

tujuan

agar

IAIN

lebih

dapat

berperan

dalam

pengembangan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
masyarakat itu sendiri. Kebijakan pembukaan prodi baru (non-keislaman)
ini memberi harapan agar memberi daya tarik kepada calon mahasiswa
untuk belajar di IAIN Susqa. Kebijakan ini didasari pula perkembangan
jumlah mahasiswa yang ketika itu sudah sampai pada titik jenuh, yaitu
3000 orang.319 Jumlah tersebut bisa saja meningkat dengan bergulirnya
pembukan program studi baru. Apalagi jika dikaitkan dengan kebutuhan
masyarakat Riau, pemerintah daerah mungkin saja kurang berminat untuk
memberikan

bantuan

jika

IAIN

Susqa

Riau

tidak

melakukan

pengembangan sesuai dengan kebutuhan daerah.
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Secara historis, keberadaan IAIN Suska Riau terletak pada pusat
provinsi dimana banyak terdapat perusahaan-perusahaan besar baik
perusahaan migas maupun non-migas. Kebutuhan tenaga ahli yang
sesuai dengan perusahaan bisa jadi tuntutan perguruan tinggi dalam
membuka prodi-prodi yang strategis demi merespon penyediaan tenaga
kerja yang handal dan berkualitas. Seandainya saja, perkembangan
PTKIN hanya dibatasi pada kajian keagamaan, bisa jadi akan tertinggal
jauh dengan lembaga pendidikan tinggi lain yang memiliki prodi-prodi
keahlian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan
kebutuhan daerah setempat.
Dari analisis di atas tadi, tergambar bahwa terjadinya perubahan
IAIN Suka Riau menjadi UIN Suska Riau adalah sebuah keniscayaan
yang tidak bisa terelakkan (necessity to change). Apalagi dalam satu
dekade terakhir, ketidakpastian muncul dimana-mana mengakibatkan
banyak lembaga Pendidikan Tinggi Islam perlu melakukan pembaharuan.
Bahkan saat ini perguruan tinggi (PT) perlu bertindak dalam kondisi yang
terus menerus berubah, beradaptasi dan berintegrasi.320 Jika sudah
demikian, jelas perubahan bisa saja tidak kita inginkan untuk tetap terjadi.
Akan tetapi, perubahah bisa memaksa kita untuk melakukan konversi
karena perubahan adalah proses berkelanjutan untuk mencapai visi
organisasi.
c. Perubahan Pasar (Market Change)
Tidak semua orang sepakat bahwa lembaga pendidikan identik
dengan pemasaran (marketing). Banyak orang yang agak tabu jika
lembaga pendidikan dikaitkan dengan pasar dan pemasaran (marketing).
Bahkan anggapan pemasaran pendidikan akan menghilangkan citra
positif tujuan lembaga pendidikan itu sendiri yaitu mencerdaskan generasi
bangsa.

320

Gendut Suprayitno, Transformasi Pendiidkan TInggi: Membangun Institusi dan
Mengembangkan Potensi Insasi, (Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Dikti
Kemendikbud, tt), hal. 5.

194

Pengaruh yang ada antara hubungan kemampuan merespon
perubahan pasar (marketing change) dengan tingkat penetrasi pasarnya
dapat mengidentifikasi tujuan lembaga pendidikan Islam, kepuasan
pelanggan dan kebutuhan pelanggan. Hal tersebut memiliki korelasi
bahwa penetrasi pasar mempunyai implikasi yang penting untuk
berinteraksi antara lembaga pendidikan dengan konsumen, sehingga
dapat diidentifikasi tujuan lembaga pendidikan yang mampu memenuhi
kebutuhan pelanggan. Selain itu, respon perubahan pasar yang telah
diantisipasi baik dalam aspek peluang dan ancaman secara dini akan
dapat memenuhi tujuan lembaga pendidikan yang mampu mencapai
mangsa pasarnya secara efektif sesuai dengan targetnya.
Jika marketing peneliti hubungkan dengan konsep marketing
pendidikan, maka pemahaman tentang marketing jasa pendidikan
sebenarnya tidak lepas dari konsep bisnis dan konsep perusahaan
(corporate). Namun, konsep marketing dalam dunia pendidikan sudah
sejak lama digaungkan di dunia. Lebih tepatnya pada tahun 1970 di
Amerika Serikat.321 Di Indonesia penerapan marketing pendidikan masih
minim dan bahkan pemahaman tentang marketing dalam pendidikan
masih terlalu “tabu” sebagaimana di awal tadi peneliti sampaikan.
Menurut Kotler, Armstrong, Veronica Wong dan Saunders dalam
bukunya “Principles of Marketing”, marketing adalah: “A social and
managerial process by which individuals and groups obtain what they
needand want through creating an exchanging products and value
withothers”.322 Kemudian, Kotler memberikan definisi

yang paling

mendasar tentang marketing: “What does the term marketing mean?
Marketing must be understood not in the old sense of making a sale 'selling'-but in the new sense of satisfying customer needs. Many people
think of marketing only as selling and advertising. And no wonder, for
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every day we are bombarded with television commercials, newspaper ads,
direct mail and sales calls. Someone is always trying to sell us something.
It seems that we cannot escape death, taxes or selling!“. 323
Dari pembahasan Kotler tersebut, kita menemukan sebuah kata
kunci yaitu: selling, advertising, dan customer needs. Ketiga kata kunci
tersebut merupakan anggapan dan ekspektasi riil masyarakat ketika
mendengar kata marketing. Kata selling yang diungkapkan oleh Kotler
merupakan suudzonitas masyarakat yang menganggap bahwa marketing
(pemasaran) adalah kegiatan “menjual”. Kemudian kata advertising
merupakan suudzonitas kedua masyarakat yang menganggap bahwa
marketing adalah kegiatan “mengiklankan”. Sedangkan kata customer
needs merupakan terminologi (term) paling benar terhadap makna dari
marketing, yaitu kegiatan marketing adalah memuaskan pelanggan sesuai
dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Hal ini sama yang
diungkapkan oleh Charles W. Lamb, terkait terminologi marketing.324
Masih menurut Kotl Kotler, pemasaran (marketing) bisa dilihat dari
dua sudut pandang; secara sosial dan secara manajerial. Secara sosial,
pemasaran adalah proses sosial di mana individu atau kelompok
mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mereka butuhkan melalui
penciptaan, penawaran dan pertukaran produk atau jasa secara bebas
antara satu dengan yang lain. Sedangkan secara manajerial, pemasaran
adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penentuan harga,
promosi dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran
yang dapat memuaskan individu dan meraih tujuan organisasi. 325 Antara
sudut pandang sosial dan manajerial dalam pemasaran, keduanya tidak
bisa dipisahkan. Aktivitas pemasaran tentu akan melibatkan aktivitas
sosial. Begitu juga sebaliknya, aktivitas pemasaran juga melibatkan
kegiatan manajemen terutama aktivitas pemasaran tersebut dilakukan
323
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oleh sebuah organisasi. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pemasaran
baik secara sosial atau secara manajerial sangat diperlukan secara
berkesinambungan demi tercapainya tujuan organisasi.
Ketentuan pemasaran (marketing) dalam aspek teologis agama
secara jelas digambarkan agar memegang teguh konsep pemasaran yang
baik dan tidak melanggar syari'at Islam. Allah SWT berfirman dalam AlQur'an:

          
      
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (alNahl: 90)
Selain itu, sebagai seorang pemasar juga harus memiliki sifat
pelayan dan lemah lembut. Sebagaiman Firman Allah SWt:

               
               
  
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya. (al-Imron: 159)
Dari beberapa ayat tersebut, tergambar bagaimana seharusnya
proses pemasaran dapat dilakukan secara baik dan elegan demi
memperoleh pelanggan atau konsumen secara maksimal. Sehingga
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dalam proses marketing dapat mempengaruhi konsumen dengan baik
tanpa menyinggung atau menyakiti hati orang lain.
Sementara itu, bagi proses pemasaran perubahan lingkungan dapat
dijadikan sebagai tantangan baru yang memerlukan tanggapan dan cara
penyelesaian yang baru pula, atau sebaliknya dapat berupa suatu peluang
atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Sehubungan dengan hal
itu, dibutuhkan suatu keahlian yang mampu memilah dan memilih, dan
melaksanakan kegiatan pemasaran dalam pencapaian tujuan lembaga
Pendidikan Tinggi Islam dalam menyesuaikan diri dengan perubahan
lingkungan sehingga dibutuhkan konsep manajemen pemasaran secara
baik. Selanjutnya, manajemen pemasaran dapat dipahami sebagai proses
penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan programprogram yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang
dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Begitu
juga persaingan dalam dunia pendidikan menjadi tidak dapat terelakkan
lagi, karena banyak lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh
pelanggannya hanya karena tidak sesuai kebutuhan mangsanya.
Akibtanya, terjadinya merger beberapa lembaga pendidikan yang ada
menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan minimnya konsumen
pendidikan di lembaga tersebut. Oleh sebab itu, kemampuan administrator
untuk memahami pemasaran pendidikan menjadi prasyarat utama dalam
mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan lembaganya.
Dari persoalan tersebut, ada komponen kunci yang dapat dijadikan
bahan analisis untuk memahami konsep pemasaran pendidikan, yaitu
konsep pasar. Pasar merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas
yang dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan dan
diharapkan konsumen. Pemasaran ialah proses transaksional untuk
meningkatkan harapan, keinginan dan kebutuhan calon konsumen
sehingga calon konsumen menjadi terangsang untuk memiliki produk
yang ditawarkan dengan mengeluarkan imbalan sesuai yang disepakati.
Ukuran pasar tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan
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kebutuhan dan keinginan, memiliki sumber daya yang menarik pihak lain,
serta bersedia dan mampu menawarkan sumber daya ini untuk ditukar
dengan apa yang mereka inginkan. 326 Dengan kata lain, komponen kunci
kesuksesan pemasaran berbagai barang dan jasa pendidikan (lembaga
pendidikan) tergantung pada indikator perubahan pasar (market change)
secara global.
Sejatinya, aspek perubahan IAIN Susqa Pekanbaru sebetulnya telah
melalui proses kebutuhan perubahan pasar (market change), dimana letak
geografis provinsi Riau yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan
besar dituntut melakukan perubahan pasar dengan membuka prodi-prodi
umum yang akan menghasilkan alumni yang dapat diserap oleh
perusahan. Perusahaan membutuhkan banyak Sumber Daya Manusai
(SDM) dengan skill yang sesuai dengan job deskripsi perusahaan.
Misalnya,

kemampuan

pengoperasian

teknologi

dan

kemampuan

melaksanakan administrasi perkantoran. Kebutuhan itulah yang kemudian
mempengaruhi perubahan pasar jasa lembaga pendidikan khususnya UIN
Suska Riau, dimana masyarakat sebagai konsumen menuntut jasa
pendidikan dengan tersedianya lembaga pendidikan yang mampu
mengakomodir kebutuhan lapangan kerja secara luas sesuai kebutuhan
pasar.
Gejolak perubahan tuntutan masyarakat tersebut adalah bagian dari
bukti kebutuhan konsumen (custumor need) terhadap produsen (PTKI)
agar mengikuti selera pasar. Lebih lanjut, secara global perkembangan
perubahan pasar akan lebih cepat mengalami proses perubahan dari
pengetahuan perubahan itu sendiri. Sehingga, tuntutan perlakuan
perubahan

pasar

akan

berdampak

secara

langsung

terhadap

perkembangan lembaga pendidikan Tinggi Islam khususnya PTKIN di
Indonesia. Oleh sebab itu, hal demikian yang menjadi salah satu faktor
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pendorong eksternal kelembagaan IAIN Susqa Pekanbaru melakukan
proses konversi menjadi UIN Suska Riau.
d. Kompetisi Global (Global Competition)
Pada awalnya, program konversi kelembagaan IAIN menjadi UIN
dapat dikatakan sebagai upaya responsif atas kondisi Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam (PTKI) secara umum yang masih jauh tertinggal
dengan rival Pergruruan Tinggi (PT) umum di bawah Kementerian
Pendidikan Nasional. Namun pada tahapan berikutnya, lembaga-lembaga
pendidikan tersebut dituntut mampu mempersiapkan respon terhadap
arus utama perubahan yaitu kompetisi global (global competition). Itu
terjadi karena sekarang sudah terjadi apa yang disebut sebagai
globalization of universities yang menuntut globalization of competition
dari alumni dan civitas akademika PT.327 Jelas, persaingan prestasi
kelembagaan pendidikan menjadi corak utama dalam memikat pelanggan
pendidikan dengan berbagai cara.
Dapat

dimengerti

bahwa

global

competition

adalah

sebuah

persaingan terbuka yang terjadi baik dari aspek kehidupan terkait politik,
ekonomi,

sosial,

dan

budaya.

Kompetisi

global

ditandai

adanya

ketiadaaan pembatas antara satu competitor dengan competitor yang lain.
Persaingan itu sendiri akan lebih cepat mengalami perubahan dengan
berjalannya perubahan itu sendiri. Bisa jadi kompetisi yang terjadi akan
mengalami perubahan hanya dengan pembatas waktu jam, menit, bahkan
detik. Asumsi tersebut menguatkan bahwa kompetisi global bisa berarti
keterbukaan dalam peroses kompetisi dalam semua lini kehidupan tidak
terkecuali Lembaga Pendidikan Tinggi Islam. Hal tersebut sudah
termaktub dalam QS. al-Baqoroh ayat 148 yaitu; "…maka berlombalombalah dalam kebaikan…".

…..    …..
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Dalam analisis manajemen, keberhidupan sebuah organisasi atau
Lembaga Pendidikan akan selalu hidup jika ada competitor. Jika tidak
maka bisa dipastikan organ tersebut tidak terjadi interaksi persaingan
secara dinamis. Oleh sebab itu, kompetisi global membawa arah
persaingan yang terus berjalan sehingga mengakibatkan semua unsur
kelembagaan atau sebuah organisasi butuh berinovasi dalam rangka
menjawab persaingan secara terbuka. Persaingan tersebut dalam rangka
menjawab adanya competitor yang terus berkembang kearah yang lebih
baik lagi.
Hinga saat ini, jika kita melihat peran Perguruan Tinggi (PT), tantang
perguruan tinggi di Indonesia semakin hari semakin berat. Tantangan
tersebut tidak hanya datang dari dalam namun juga dari luar. Seiring
semakin gencarnya perguruan luar negeri melakukan promosi di tanah air
dengan melakukan pameran di kota besar di Indonesia. Bukan hanya itu,
mereka juga berani menawarkan berbagai beasiswa dan kemudahankemudahan. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi
dalam negeri untuk memperbaiki diri agar tidak ditinggalkan masyarakat.
Menghadapi tantangan tersebut perguruan tinggi dalam negeri tak
terkecuali UIN Susak Riau harus terus berbenah dan memperbaiki diri
baik kualitas maupun kuantitas karena seleksi alam akan berlaku pada
dunia pendidikan tidak peduli negeri maupun swasta. Bagi yang tidak
berkualitas pasti secara berlahan akan ditinggalkan dan pada akhirnya
bisa kolaps.328
Gejala persaingan di atas menunjukkan bahwa persaingan terjadi
tanpa batas. Bisa saja lembaga pendidikan PTKIN di negeri sendiri sepi
peminat karena Perguruan Tinggi tidak mengakomodir kebutuhan
masyarakat. Masifnya sosialisasi perguruan tinggi dari luar negeri di
Indonesia memudahkan masyarakat untuk tahu lebih dekat tentang
institusi mereka. Sementara, institusi di Indonesia juga harus mampu
mengimbangi jika ingin tetap eksis di negeri sendiri.
328
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Peran

lembaga

pendidikan,

globalisasi

ditandai

dengan

era

persaingan mutu atau kualitas. Maka lembaga pendidikan di era ini harus
berbasis

mutu.

Dalam

menyediakan

jasa

pendidikan

dan

mengembangkan sumber daya manusia hendaknya memperhatikan
bahwa keunggulan merupakan hal yang sangat penting diutamakan saat
ini, Apalagi perubahan selalu membawa tantangan baru.
Perubahan yang terjadi dalam era milenium atau abad ke-21 saat ini
memiliki karakteristik sangat cepat, sulit diduga, kompleks, dan memicu
timbulnya berbagai konflik dalam suatu organisasi. Ini mengakibatkan
situasi persaingan global begitu deras. Oleh karena setiap organisasi, baik
berorientasi bisnis (profit), nirlaba maupun organisasi publik seperti
pendidikan kesehatan dan sosial lainnya dituntut untuk melakukan
perubahan secara efektif sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan
tersebut.329 Dinamika ini akan menghantarkan berbagi peluang dan
tantangan yang begitu kompleks.
Bahaudin menyebutkan: “Sifat persaingan berubah mendasar dari
berkompetisi (competition) menjadi berlawan (adversary). Oleh karena itu,
persaingan dalam dekade 1990-an dikatakan merupakan gambaran awal
abad XXI”.330 Persaingan global yang makin tajam ini hanya akan
dimenangkan oleh organisasi atau lembaga pendidikan yang memiliki
daya saing tinggi dan berkelanjutan. Daya saing yang dimaksud adalah
kemampuan bersaing dalam kecepatan, produktivitas, kualitas dan
inovasi. Salah satu indikator utama adalah Sumber Daya Manusia (SDM)
yang dimiliki, sehingga persaiangan dewasa ini lebih fokus pada SDM
atau bukan lagi sekedar persaingan teknologi. Teknologi relatif mudah
diperoleh dan dapat dibeli tetapi membangun SDM yang mampu
memanfaatkan

dan

bahkan

mengembangkan

teknologi

tersebut

memerlukan usaha yang sistematis.
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Inti persaingan global adalah persaingan SDM atau pergeseran dari
keunggulan komperatif (comperative advantage) menjadi keunggulan
kompetitif (competitive advantage). Hal ini sesuai dengan pendapat
Partowidagdo sebagai berikut: Keunggulan komperatif (comperative
advantage) bergantung pada faktor-faktor Sumber Daya Alam (SDA),
tenaga kerja, kapital dan IPTEK. Abad 21 dan globalisasi ditandai dengan
makin berkurangnnya keunggulan komperatif dari Negara yang hanya
memiliki sumber daya utama keunggulan komperatif sampai akhir zaman
dan

sering

disebut

keunggulan

kompetitif.

Keunggulan

kompetitif

(competitive advintage) dihasilkan oleh mereka yang paling efisien, kreatif,
dan berpotensi dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi untuk
berinovasi.331
PTKIN sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesi memiliki
peran penting. Selain sebagai pembangunan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berkualitas dan sekaligus kontrol sosial, tantangan saat ini
diperluas mencakup persaingan global. Perluasan peran tersebut
diakibatkan perubahan yang membawa peran perubahan dari berbagai
aspek termasuk lembaga pendidikan Islam tidak terkecuali UIN Suska
Riau. Tejadinya perubahan IAIN Susqa Pekanbaru menjadi UIN Suska
Riau pada tahun 2005 menjawab tantangan kompetisi global bahwa saat
ini peran lembaga ini tidak hanya sebatas bermain dengan kompetitor
lokal, nasional, bahkan sudah mesti siap bermain bersama kompetitor
global.
Oleh sebab itu, tantangan kompetisi global (global competition)
sudah tidak lagi menjadi pilihan. Akan tetapi sudah menjadi keniscayaan
yang tertuang dalam visi tujuan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam.
Konversi IAIN Riau menjadi UIN Riau adalah salah satu solusi pembuka
peluang dan tantangan kompetisi global agar mampu bersaing di atas ring
yang sama bersama perguruan tinggi bereputasi dunia lainnya. Selain
331
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juga sebagai salah satu faktor pendorong eksternal perlunya perubahan
dilakukan pada institusi tersebut (UIN Suska Riau).
e. Wider Mandate
Istilah perluasan mandat (wider mandate) mulai muncul sejak
bergulirnya ide perubahan STAIN, IAIN menjadi UIN PTKIN di Indonesia.
Perubahan paradigma keilmuan menghantarkan kesadaran perlunya
perluasan kajian sebagai bentuk respon perubahan. Selain itu, wider
mandate menjadi landasan utama dalam setiap perubahan Pergruruan
Tinggi Islam menuju "universitas".
Memasuki awal abad ke-21, terjadi perubahan beberapa IAIN ke UIN
di Indonesia. Tepatnya pada Januari tahun 1994, merupakan tahun
bersejarah bagi ide pengembangan IAIN menjadi UIN. Dr. H. Tarmizi
Taher adalah menteri Agama pada waktu itu, mengeluarkan instruksi
untuk mempelajari masalah pengembangan IAIN dari "institut" menjadi
"universitas" yang mencakup bukan hanya fakultas agama, tetapi juga
fakultas-fakultas umum. Ada dua alasan yang berada di balik ide tersebut,
yaitu: perkembangan pendidikan nasional, dan menjembatani dikotomi
dualistik antara pendidikan agama dan pendidikan sekuler. Untuk
mengawali proses pengembangan tersebut, terbentuklah konsep yang
dinamakan dengan "IAIN with wider mandate". Atas kebijakan tersebut,
IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
segera melakukan kajian intensif. Apalagi, di lingkungan IKIP (Institut
Keguruan Ilmu Pendidikan) pada saat itu, misalnya juga sedang berubah
menjadi Universitas (misalnya seperti IKIP Jakarta yang berubah menjadi
Universitas Negeri Jakarta dan IKIP Yogyakarta yang berubah menjadi
Universitas Negeri Yogyakarta).332 Inisiasi tersebut nampaknya sangat
masuk akal, mengingat perkembangan PTKI di Indonesia sangat memiliki
historis sosiologis masyarakat Indonesia yang mayoritas beragam Islam.
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Maraknya pengajuan perubahan bentuk (alih status) di lingkungan
PTAIN dari Sekolah Tinggi ke Institut dan dari Institut ke Unversitas selain
patut diapresiasi, namun juga patut dicermati secara seksama. Agar tidak
salah arah, PTAI perlu diingatkan kembali tentang "desain" awal "main
mandate" (mandat utama) dan wider mandate (perluasan mandat).
Keduanya memiliki wilayah yang berbeda namun saling melengkapi. Jika
berbicara persoalan mandat utama PTKIN, tentu yang harus kita pahami
bersama adalah tugas pokok penyelenggaraan lembaga tersebut yaitu
terkait kajian keagamaan. Sebaliknya, jika kita berbicara masalah
perluasan mandat maka yang harus kita pahami adalah sesuatu yang
boleh dimiliki dan boleh juga tidak. Itu artinya perluasan mandat sifatnya
pemberian

mandate

tambahan

dalam

penyelenggaran

lembaga

pendidikan tinggi Islam. Namun, persoalannnya kemudian adalah ProdiProdi wider mandate menjadi tolak ukur kebutuhan masyarakat dalam
melihat kebutuhan pendidikan saat ini.
Hingga tulisan ini peneliti tulis, belum ada sumber yang secara
akademik dapat menyebutkan secara pasti siapa yang pertama kali
menggulirkan wider mandate ini. Namun dapat diasumsikan, wider
mandate digulirkan ketika Kemenag (saat itu Departemen Agama)
mengizinkan pembukaan prodi tadris sebutan lain untuk kata pendidikan
untuk bidang ilmu pendidikan mapel umum seperti tadris biologi, tadris
bahasa Inggris, tadris bahasa Indonesia dan lain sebagainya. 333 Hal
tersebut sejalan dengan perkembangan perubahan IAIN menjadi UIN di
Indonesia. Selain perubahan secara kurikulum, lembaga UIN secara
umum diberikan kewenangan dalam mebuka Program Studi (Prodi) umum
sebagai bagian dari perluasan mandat (wider mandate) PTKI dan tetap
mempertahankan "main mandate".
Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Agama berkesempatan
berdiskusi dengan Dr. Toto Bintoro, M.Pd, Dosen pada Universitas Negeri
333
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Jakarta (UNJ) yang juga menjabat Ketua Tim PPG Kemdikbud,
mengeluhkan bahwa perguruan tinggi yang berubah nama menjadi
universitas (tampaknya) melupakan main mandate-nya. Sebenarnya, tema
yang dibicarakan tidak terkait dengan agenda rapat saat itu, tentang PPG.
"Keluhan" ini patut dicermati karena hal yang sama tampaknya juga terjadi
pada PTAIN. Istilah main mandate dan wider mandate dimunculkan saat
itu karena perguruan tinggi dengan kewenangan yang ada "dirasah"
sudah tidak mampu lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial dan
tidak dapat

menjangkaunya. Perubahan IKIP

menjadi Universitas

ditujukan agar IKIP tidak kehilangan substansi keilmuwan yang selama ini
hanya berkecimpung pada sisi pedagogiknya saja. Jadi main mandate
Universitas yang pada awalnya IKIP adalah sebagai lembaga pendidikan
tenaga kependidikan. Pembukaan prodi-prodi keilmuan di luar "ilmu
pendidikan" agar IKIP tidak kehilangan "ilmu"nya.
Sama halnya dengan PTAIN, yang main mandate-nya adalah bidang
keagamaan. Perubahan IAIN ke Universitas jangan sampai menyerupai
apa yang dikeluhkan Totok. Memang, program studi yang merupakan
kewenangan IAIN dipandang tidak mampu menjawab permasalahan yang
mengemukakan di tengah masyarakat. Maka dari itu, penambahan
fakultas-fakultas baru-tentunya diikuti juga dengan pembukaan prodi baru
bukan sekedar untuk memperbesar jumlah mahasiswa PTKI. Jauh lebih
mulia dari sekedar menambah jumlah mahasiwa, yakni agar memberikan
warna terhadap kajian-kajian keagamaan. Dengan demikian pemahaman
konsep keagamaan bisa dituntaskan dengan pendekatan atau perspektif
di "luar keagamaan." Sebagai contoh Universitas Islam baru agar
menyelenggarakan program studi misalnya antropologi untuk memperkuat
perspektif proses tasyri’-nya. Maka dengannya UIN akan mampu
menghasilkan produk pemikiran yang komprehensif (kaffah). Agama
menjadi tidak dipahami dengan perspektif parsial.334
334
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Sementara itu, perluasan kewenangan sebuah institusi perguruan
tinggi perlu disiapkan dengan mengidentifikasi agenda yang diperlukan di
masa depan. Betapa sebuah institut yang sebelumnya berbentuk sekolah
tinggi, jika tidak disiapkan secara komprehensif pada skala tertentu
mengalami kegagapan untuk merespon situasi dan kecenderungan
terkini.335

Bagaimana

tidak,

tuntutan

eksternal

yang

begitu

kuat

mengharuskan lembaga pendidikan mampu survive di atas kebutuhan
minat masyarakat. Jika tidak, tentu pilihannya hanya dua yaitu bertahan
atau mati.
Dalam melihat diskursus aspek wider mandate PTKIN, Islam
sebetulnya telah memiliki landasan teologis secara utuh bagaimana ilmu
pengetahuan agama mesti dikaji secara komprehensif dan tidak parsial.
Allah SWT berfirman:

              
     
Artinya: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda
(kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka
sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar.
Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas
segala sesuatu? (QS. Fushsilat: 53)
Dari QS. Fushsilat ayat 53 di atas dengan penafsiran ringkas bisa
dipahami sebagai berikut: “Akan Kami perlihatkan kepada mereka ayatayat Kami yang ada di afaq (alam semesta atau macro-cosmos) dan ayatayat Kami yang ada dalam anfus (manusia atau micro-cosmos) agar
supaya menjadi nyata dan jelas bagi mereka bahwa sesungguhnya AlQur’an itu adalah haq diambil pemahaman bahwa: 1) Ayat-ayat Allah SWT
yang ada di afaq harus dipelajari dan dipahami sedemikian rupa sehingga
335
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menjadi ilmu yang dikuasai yang sekarang dikenal dengan “ilmu-ilmu
kealaman”; 2) Ayat-ayat Allah SWT yang ada di anfus harus dipalajari dan
dipahami sedemikian rupa sehingga menjadi ilmu yang dikuasai oleh
manusia yang sekarang dikenal dengan “Ilmu-ilmu Sosial Humaniora”; dan
3) Kedua ayat yang disebutkan di atas, yakni afaq dan anfus itu dipelajari
dan dipahami sehingga menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
dikuasai manusia adalah dalam rangka pembuktian atas kebenaran yang
dibawa oleh Al-Qur’an yang tidak lain adalah wahyu Allah SWT yang
diturunkan atau diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui
perantraan Malaikat Jibril AS sebagai hidayat (pedoman hidup). 336 Ayat
tersebut juga yang kemudian dijadikan pedoman perubahan IAIN Susqa
Pekanbaru menjadi UIN Suska Riau yang tercantum dalam Statuta
lembaga.
Di ayat lain Allah SWT juga menjelaskan bagaimana Al-Qur’an
menjadi buku induk sumber ilmu pengetahuan yang mengatur hubungan
manusia dengan Allah (habl min Allah), hubungan manusia dengan
sesama manusia (habl min an-Nas), ataupun hubungan manusia dengan
alam dan lingkungan. Dengan demikian, Al-Qur’an dapat menjadi sumber
inspirasi bagi lahirnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu sosial,
ilmu-ilmu budaya dan humaniora, ilmu-ilmu alam, terutama ilmu-ilmu
agama, sebagaimana tertera dalam al-Qur'an Q.S. al-An’am: 38.

               
       
Artinya: dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burungburung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat
(juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam AlKitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (al-AnAn'am: 38)
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Beberapa ayat tersebut memberikan gambaran secara jelas bahwa
ajaran Islam sangat universal dalam semua dimensi aspek subjek
kehidupan. Munculnya paradigma wider mandate yang mempelopori ide
besar perubahan PTKI di Indonesia menjadi sangat relevan karena
memang seperti itulah semestinya kajian Islam yang kaffah (utuh).
Jika menelisik historis UIN Suska Riau, wider mandate mulai muncul
sejak dilaksanakannya Konferensi Internasional untuk Pendidikan Islam
yang digagas oleh tokoh-tokoh yang dimulai tahun 1977 dan terakhir
tahun pada tahun 1978/1979 kemudian digagaslah pilot project. Ide
utamanya adalah penggagasan terkait perluasan cakupan universitas
Islam (Wider Mandate) yaitu; memasukkan Science sebagai bagian kajian
yang tidak terpisahkan bagi orang Islam. Sementara itu, sebagi pondasi
awal pilot rojectnya adalah di Islamabat (International Islamic University
Islamabat) dan untuk yang kedua sedianya di Indonesia, tapi karena ada
beberapa hal yang tidak memungkinkan maka dialihkan ke Malaysia,
sehingga terbentuklah Internatioanal Islamic University of Malaysia yang
didanai oleh 8 negara.337 Sejarah tersebut menandaskan bahwa
perluasan mandate (wider mandate) menjadi bagian isu penting dalam
menjembatani ketertinggalan umat Islam dalam bidang sains dan
teknologi. Jelas, isu tersebut menjadi tolak ukur dalam mengembangkan
PTKI di Indonesia dan secara tidak langsung menjadi solusi dan panduan
dalam membentuk konsep baru lembaga pendidikan Tinggi Islam yang
ideal.
Kebijakan bahwa IAIN sebagai with wider mandate (dengan mandat
yang

lebih

luas)

merupakan

peluang

dalam

merespon

berbagai tuntutan dan tantangan saat ini. Hanya saja, ada kekhawatiran
dari

kalangan

internal

sendiri

yaitu;

kehadiran

program

studi

(program studi) umum dapat memarginalkan program studi-program studi
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kajian keagamaan (Islamic studies).338 Kekhawatiran tersebut merupakan
hal yang sangat wajar, karena kehadiran sesuatu yang baru akan menjadi
hal yang bisa mengancam dan bisa jadi justru akan membawa dampak
positif bagi lingkungan sekitar. Hanya saja, jika melihat dari aspek
perkembangan PTKI dengan wider mandate nya, kita juga perlu
memahami tupoksi utama dan tupoksi tambahan peran lembaga
pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. Jangan sampai kelengahan kita,
identitas Lembaga Pendidikan Tinggi Islam sirna begitu saja.
Mengutip pernyataan Azra yang menyatakan bahwa “Integrasi
keilmuan Islam dan Sains harus menjadi visi UIN sebagai mandat yang
lebih luas (wider mandate) guna menghasilkan umat yang kompeten,
jangan ada lagi dikotomi ilmu Islam dan ilmu umum. Lebih lanjut, ia
menyatakan bahwa dalam menghadapi perubahan lingkungan seperti
revolusi industri 4.0, perguruan tinggi tidak bisa lagi menggunakan
paradigma lama, strategi lama dan cara pengelolaan lama. Perlu
perubahan paradigma, strategi dan manajemen agar perguruan tinggi
dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dimunculkan
revolusi industri 4.0. Ketidakmampuan perguruan tinggi beradaptasi
dengan lingkungan menjadikan lembaga tidak sehat".339 Dan bisa jadi
lembaga pendidikan Tinggi Islam gulung tikar karena ketidakmampuannya
dalam beradaptasi merespon perubahan.
Asumsi analisis di atas bisa peneliti simpulkan bahwa wider mandate
menjadi pondasi awal dalam pergolakan perubahan paradigma lembaga
pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. Kesadaran ketertingggalan ilmu
pengetahuan dan teknologi memunculkan ide perubahan paradigma
keilmuan yaitu integrasi science. Selain itu, isu perluasan mandat (wider
mandate) di dunia global termasuk di Indonesia menjadi faktor pendorong
eksternal khususnya UIN Suska Riau dalam melihat perlunya lembaga
338
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pendidkan Tinggi Islam melakukan perluasan mandat, dimana kajian
keilmuan tidak hanya (dirosah islamiyah) akan tetapi sains dan teknologi
menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan bentuk Lembaga Pendidikan
Tinggi yang ideal serta mampu mengakomodir perluasan mandat (wider
mandate) keilmuan tersebut adalah "universitas".
Secara ringkas faktor-faktor pendorong perubahan UIN Suska Riau
baik yang muncul dari sisi internal maupun eksternal bisa peneliti rangkum
sebagai berikut:
INTERNAL FORCES
1. Penurunan Popularitas
Kelembagaan IAIN
2. Kesadaran Berubah
3. Pertumbuhan
Organisasi
4. Membangun Identitas
Baru & Pemimpin Baru
5. Leadership Decision

Change of
UIN Riau
EKSTERNAL FORCES
1. Mengikuti Trend
Perubahan
2. Perubahan Pasar
(Market Changes)
3. Kompetisi Global
4. Wider Mandate

Gambar 4.11: Faktor Pendorong Perubahan UIN Suska Riau
Dari pemaparan data yang telah peneliti tampilkan di atas, tampak
jelas bahwa orientasi faktor pendorong terjadinya perubahan tidak
dipengaruhi adanya keinginan secara khusus untuk menjadi lembaga
pendidikan tinggi Islam yang berorientasi pada WCU. World Class
University pada UIN Suska Riau baru muncul beberapa tahun setelah
perubahan lembaga ini berjalan secara dinamis dengan melihat peluang
dan tantangan masa depan. Manajemen perubahan tidak disiapkan dalam
rangka mencapai satu tujuan sementara WCU, justru manajemen
perubahan dalam proses ini dipersiapkan dalam mengantisipasi sumber
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utama arus perubahan yaitu kompetisi global. Sehingga ketidaktercapaian
manajemen perubahan dalam menjadikan WCU PTKIN di Indonesia
bukan sebuah kegagalan, akan tetapi WCU hanya sebagai perantara
band dalam pengembangan kelembagaan yang lebih baik lagi.
c. Faktor Pendorong UIN Sunan Gunung Djati Bandung Melakukan
Perubahan
1. Faktor Internal
Beberapa faktor pendorong internal perubahan UIN Sunan Gunung
Djati Bandung (UIN SGD Bandung) adalah sebagai berikut:
a. Penurunan Popularitas IAIN
Institut Agama Islam negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) bukan bentuk final dalam kelembagaan Pendidikan Tinggi
Islam. Dalam perkembangannya, perguruan tinggi keagamaan Islam di
Indonesia memiliki 3 bentuk yaitu; sekolah tinggi, institut, dan universitas.
Ketiganya memiliki distingsi dalam penyelenggaraanya sebagai perguruan
tinggi. Tidak menuntut kemungkinan, lembaga yang berbentuk sekolah
tinggi akan meningkat menjadi institut. Selanjutnya, lembaga perguruan
tinggi yang berbentuk institut akan meningkat menjadi universitas. Dan
universitas itulah bentuk paling final sebagai "universitasisasi" yang
dianggap mampu mengakomodir semua program studi kebutuhan
masyarakat. Namun demikian, bentuk universitasisasi dalam PTKI bukan
tanpa persoalan. Apalagi tuntutan utama PTKI adalah kajian keagamaan
(Islamic studies) baru kemudian wider mandate sebagai tujuan tambahan.
Indikator penurunan popularitas sebagai PTKI terutama IAIN sangat
beralasan. Apalagi dengan berbagai perkembangan serta perubahan
tuntutan

lembaga

pendidikan

sebagai

penyelengaraan

lembaga

pendidikan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat
secara terbuka. Jika tidak, tentu masyarakat akan mencari lembaga
pendidikan lain yang dianggapnya mampu memberikan kebutuhan
pendidikan mereka. Tidak sedikit pula kebutuhan pendidikan saat ini ikut
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serta mengalami perubahan dalam menjawab tantangan berbagai
perubahan.
JIka kita cermati secara seksama, akibat yang ditimbulkan dengan
adanya perubahan status kelembagaan PTAI adalah bahwa harus diakui,
eksistensi IAIN dan STAIN sesuai dengan undang-undang dan ketentuan
tentang pendidikan tinggi, IAIN dan STAIN hanya memiliki mandat untuk
bergerak dalam bidang yang sering disebut sebagai ”ilmu-ilmu agama”
(Islamic Studies), sejak dari Syariah, Tarbiyah, Tafsir Hadis, Tasawuf,
Dakwah, Adab, dan semacamnya. IAIN dan STAIN pada prinsipnya tidak
memiliki mandat untuk juga bergerak dalam ”ilmu-ilmu umum”. Lain halnya
dengan perubahan IAIN menjadi UIN yang dalam konteks perubahannya
merupakan perluasan mandate (wider mandate) perguruan tinggi agama
Islam Negeri (PTAIN). Sebagai universitas, UIN tidak hanya dapat tetap
bergerak dalam ilmu-ilmu agama Islam, tetapi juga dapat bergerak dalam
ilmu-ilmu umum. Berkat perubahan itu, di UIN, misalnya, selain fakultasfakultas ”agama”, kini juga terdapat Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan
Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial.340
Legitimasi kebutuhan segala ilmu pengetahuan (science) sudah
tersurat dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah SWT berfirman:

          
      
Artinya: Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus
(melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat
menembusnya kecuali dengan kekuatan. (QS. Ar-Rahman: 33)
Ayat di atas pada masa empat belas abad yang silam telah
memberikan isyarat secara ilmiyah kepada Manusia, Allah telah
meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam AlQur'an, manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan
340
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teori yang sudah ada. Kekuatan penggalian ilmu pengetahuan menjadi
cara agar manusia mampu menemukan sains dan teknologi sebagai
peradaban kemajuan bangsa manusia. Oleh sebab itu, manifestasi
pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan dengan
tersedianya lembaga pendidikan Islam yang mengakomodir kajian ilmu
pengetahuan dan sains sebagai bagian penting dalam kajian.
Keterbatasan cakupan kajian IAIN dalam menyediakan kebutuhan
masyarakat tentu berdampak pada popularitas kelembagaan. Tidak sedikit
yang beranggapan bahwa IAIN identik hanya menyediakan bidang studi
keagamaan. Hal tersebut menyebabkan geliat munculnya identitas umum
jika ingin belajar agama pilih lembaga pendidikan IAIN. Identitas tersebut
sebetulnya bukan sesuatu yang dapat menurunkan popularitas institusi
secara utuh. Akan tetapi perubahan cara pandang masyarakat yang
semakin terdidik mengakibatkan memiliki tolak ukur tersendiri dalam
memilah

kebutuhan

lembaga

pendidikan.

Menurunnya

popularitas

tersebut bisa diakibatkan kecenderungan perubahan masyarakat dalam
menentukan

lembaga

pendidikan

bagi

putra-putrinya

demi

masa

depannya kelak. Dengan demikian, keterbatasan kajian PTKIN yang
hanya menyediakan prodi keagamaan (IAIN) dianggap belum bisa
mengakomodir

kebutuhan

masyarakat.

Apalagi

kebutuhan

ilmu

pengetahuan (science) dan teknologi saat menjadi bagian yang harus
dimiliki oleh setiap peserta didik.
Selain itu, perubahan IAIN menjadi UIN merupakan upaya revitalisasi
perguruan tinggi Islam di tengah-tengah kecenderungan masyarakat yang
lebih

meminati

pendidikan

yang

dapat

memberikan

kemampuan

teknologis dibanding pendidikan agama yang bersifat etis. Dampaknya,
terjadi penurunan minat masyarakat terhadap IAIN dari tahun ke tahun.
Membiarkan aset bangsa ini tetap pada status IAIN yang berakibat
menurunnya peminat untuk memasukinya, merupakan sebuah kerugian
yang sangat besar. Sebab, tidak mustahil perguruan tinggi ini akan
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“ditutup” karena tidak ada lagi peminatnya.341 Melalui perubahan yang
ditandai dengan dibukanya prodi-prodi umum yang melengkapi prodi-prodi
agama yang sudah dikembangkan, diharapkan minat masyarakat kembali
meningkat. Di samping itu, perubahan tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan peran serta dosen dan mahasiswa serta alumni IAIN dalam
kehidupan masyarakat.342
Berkenaan dengan cara pandang umat Islam terdahulu dalam
melihat ilmu, ada dominasi pengetahuan bahwa hanya ilmu-ilmu agama
yang layak dikaji. Sementara, ilmu umum (sekuler) dianggap sebagai ilmu
yang tidak layak dipelajari. Cara pandang tersebut akhirnya juga
berdampak pada cara pandang sebagian umat Islam terhadap memilih
lembaga pendidikan. Sebagian umat Islam memandang hanya dari
lembaga pendidikan Islamlah mereka akan memperoleh kesuksesan bagi
putra-putri mereka di dunia dan di akhirat nanti. Sementara pendidikan
umum (sekuler) dianggap tidak akan mampu menghantarkan generasi
mereka menjadi muslim sejati yang didambakan oleh orang tua. Cara
pandang tersebut sebenarnya tidak menyalahi aturan, akan tetapi hal
tersebut mengakibatkan parsialisasi keilmuan yang seakan-akan ilmu nonkeagamaan bukan ilmu yang sejatinya perlu dipelajari sebagai bekal masa
depan mereka.
Kontras dengan situasi saat ini, dimana ada sebagian muslim
memiliki kecenderungan memahami bahwa lembaga pendidikan Islam
menjadi tidak mampu memberikan kebutuhan masa depan para generasi
muda. Oleh sebab itu, mereka memilih lembaga pendidikan umum dengan
pertimbangan jaminan mutu dan jaminan pekerjaan untuk masa depannya
kelak. Bagi sebagian mereka, lembaga pendidikan yang berlabel Islam
cenderung dipandang lembaga tradisional, ketinggalan zaman, dan tidak
mampu mengakomodir kebutuhan mahasiswa untuk masa depannya.
341

Nanat Fatah Natsir, “Risalah Utama”, dalam Transformasi IAIN Menjadi UIN, Menuju
Research University (Bandung: Gunung Djati Press, 2006), hal.9.
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Stigma tersebut tentu cukup beralasan jika kita sebagai pengelola
lembaga pendidikan saat ini dengan segala perkembangannya harus
mampu survive memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu,
lembaga pendidikan IAIN yang memiliki keterbatasan perkembangannya
hanya mampu bermain di lingkungan kehidupan sosial masyarakat serta
belum mampu bermain dalam pengembangan science dan teknologi.
Oleh sebab itu, dari beberapa asumsi penegasan-penegasan di atas
menunjukkan bahwa gagasan utama munculnya perubahan IAIN menjadi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah belum optimalnya peran
kelembagaan

model IAIN

dalam dunia akademik,

birokrasi,

dan

masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Diantara ketiga lingkungan
tersebut, tampaknya peran IAIN lebih besar pada masyarakat karena
kuatnya orientasi dakwah daripada pengembangan ilmu pengetahuan,343
teknologi, dan sains. Selain itu, penurunan minat mahasiswa belajar di
IAIN juga mendasari perlunya perubahan. Jika tidak, tentu mangsa pasar
akan menghilang begitu saja karena tidak terpenuhinya kebutuhan di
lembaga pendidikan tinggi Islam. Hal yang mesti kita pahami bersama
adalah ketimpangan pengembangan PTKIN khususnya IAIN menjadi
persoalan yang mesti diselesaikan. Perubahan menuju UIN adalah bagian
solusi dan bentuk yang paling ideal menjembatani dikotomi ilmu selain
juga mengakomodir daya tawar pasar Lembaga Pendidikan Tinggi Islam
bagi masyarakat secara global.
Jika dilihat dalam aspek kurikulum IAIN, lembaga ini hanya memiliki
spesialisasi

kajian

reapproachment

agama

dengan

dan

kajian

kurang
umum,

mengalami
bahkan

interaksi

cenderung

dan
masih

dikotomis. Konten kurikulumnya sendiri masih mendominasi keilmuan
yang bersifat normatif, dan pengembangan dalam aspek keilmuan yang
bersifat empiris dan kontekstual belum menjadi bagian penting dalam
pengembangan keilmuannya apalagi keilmuan pengetahuan dan teknologi
343

Husni, Konsep Wahyu Memandu Ilmu dan Penerapannya Pada Kurikulum Universitas
Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Disertasi Pascasarjana UIN Sunan
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belum menjadi oreintasi penting dalam pengembangan kelembagaan
PTKIN khususnya IAIN.
Dari beberapa analisis indikator di atas, mendasari proses terjadinya
perubahan IAIN/STAIN menuju UIN terkhusus IAIN Bandung menjadi UIN
Bandung. Konstruksi kebutuhan pentingnya perluasan mandat menjadi
kebutuhan agar mampu mengakomodir kebutuhan perubahan yang kian
hari kian berkembang. Pada saat masih menjadi IAIN bidang kajian yang
dikembangkan hanya sebatas ilmu keagamaan, sementara setelah
menjadi UIN kajiannya diperluas dan tidak membatasi ilmu agama atau
ilmu umum semata. Perluasan mandat (wider mandate) dan pengakuan
pengintegrasian ilmu itulah yang kemudian mendasari munculnya
berbagai paradigma keilmuan di berbagai UIN di Indonesia. Selain adanya
kesadaran

menurunnya

popularitas

model

pendidikan

IAIN

yang

diakibatkan keterbatasan bidang kajian yang diselenggarakannya.
b. Citra Negatif Historis "IAIN"
Eksistensi Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia tidak bisa
dipisahkan dari historis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Hampir semua UIN memiliki
pengalaman masa keIAIN-an. Oleh sebab itu, jika kita mendiskusikan UIN
secara luas, sejatinya perlu memahami historis STAIN dan IAIN terlebih
dahulu sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkembangan PTKIN
di Indonesia.
Munculnya STAIN, IAIN, hingga menjadi UIN adalah cikal bakal yang
diprakarsai tokoh-tokoh Islam masa lalu. Dominasi munculnya perguruan
tinggi tersebut memang dari bawah yaitu; melalui inisiasi tokoh-tokoh
Islam dan didukung oleh masyarakat. Masa awal pertumbuhan PTKIN
tersebut juga dibiayai oleh swadaya masyarakat terutama tokoh tersebut,
baru kemudian diambil alih pemerintah dan dinegerikan. Sebagai
konsekuensi logisnya PTKIN tersebut dibiayai dan didanai oleh negara,
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dikendalikan dan juga dipantau oleh pemerintah. 344 Bentuk PTKIN
tersebut yaitu; STAIN, IAIN, dan UIN.
Perjalanan panjang perkembangan PTKIN di Indonesia memang
penuh dengan liku-liku. Salah satunya adalah sejarah perkembangan
IAIN. Dalam dinamikanya, bentuk PTKIN ini pada mulanya mengakomodir
kebutuhan

perkembangan

menyediakan

prodi-prodi

dakwah
kajian

di

Indonesia

keislaman.

karena

hanya

Kontribusinya

dalam

menjembatani kebutuhan dakwah sosial masyarakat sangat tidak
diragukan lagi. Sampai ada ungkapan IAIN adalah lembaga pendidikan
dakwah yang melahirkan ustadz dan guru mengaji.
Stigma tersebut memang bukanlah hal yang mesti kita anggap
sebagai sebuah cemoohan atau gurauan belaka. Akan tetapi bisa kita
jadikan sebagai renungan kenapa muncul stigma negatif dari masyarakat
bahwa IAIN hanya sebatas lembaga pendidikan Tinggi Islam yang
menghasilkan pendakwah. Sebagai bentuk respon pengembangan
lembaga pendidikan tinggi Agama Islam, khususnya IAIN dan STAIN,
didorong mampu melakukan reinterpretasi terhadap fungsi pendidikan dan
dakwah yang diembannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa IAIN dan STAIN
berdiri dan dikembangkan sebagai bagian dari sejarah perjuangan umat
Islam Indonesia baik dalam rangka mengisi kemerdekaan. Namun,
sebagai lembaga pendidikan tinggi, IAIN dan STAIN harus tetap
mengembangkan watak kritisnya sehingga tanggung jawab historis dapat
ditransformasikan ke dalam kehidupan modern yang lebih dinamis dengan
melakukan reinterpretasi atas fungsi pendidikan dan dakwah. Sehingga
IAIN dan STAIN diharapkan tampil sebagai lembaga akademik yang dapat
mengkaji dan menafsirkan ajaran Islam melalui berbagai pendekatan
yaitu; ilmiah (scientific), dan sekaligus mengedepankan prinsip-prinsip
profesionalisme dalam pengelolaanya.345
344
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Menelisik sejarah perkembangan IAIN SGD Bandung, lembaga ini
dilahirkan demi mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait lembaga
pendidikan tinggi Islam di Bandung. Tidak sedikit ide dan pemikiran yang
telah dicurahkan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat
dalam menginisiasi pembukaan IAIN SGD Bandung pada tahun 1968. Ini
bukti bahwa pada saat itu kebutuhan lembaga pendidikan Islam menjadi
barometer masyarakat dalam mendidik putra-putrinya. Tidak sedikit,
kejayaan IAIN menghasilkan para tokoh publik yang mampu menelurkan
pemikiran brilian gagasan perubahan di penjuru negeri ini. Namun
agaknya berbeda peran setelah abad 21, dimana peran yang awalnya
mampu dimainkan oleh para alumni IAIN dan STAIN, kini peran tersebut
mulai berubah haluan. Citra IAIN dan STAIN berlaku sebagai lembaga
pendidikan yang menghasilkan SDM pendakwah dan berperan pada
dinamika sosial masyarakat sedikit banyak berpengaruh terhadap pola
pikir masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan Tinggi Islam.
Kontribusinya dalam sosial masyarakat memang tidak perlu diragukan
lagi. Karena para alumni IAIN mereka sudah memiliki bekal pendakwah
sebagai metode transfer knowledge (pengetahuan) di tengah-tengah
masyarakat. Akan tetapi, perannya dalam ilmu pengetahuan (science) dan
teknologi masih perlu diinterpretasikan kembali.
Apa yang dipahami mengenai ilmu, budaya, dan seni yang dikaitkan
dengan agama dalam hal ini Islam, seringkali menunjukkan pemahaman
yang sangat sempit, yang kemudian berimplikasi pada sempitnya wilayah
garapan Perguruan Tinggi Islam. Paradigma keilmuan, budaya, dan seni
Islam yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi Islam masih terasa tidak
relevan dengan jati diri sebenarnya dari Islam yang berwatak universal
dan menjadi rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil 'alamin).346
Relevansi ajaran agama perlu dipahami sebagai satu-kesatuan yang tidak

346

UIN SGD Bandung, Research University: Konsep dan Model Kajian Keilmuan dalam
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hal. v.
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terpisahkan bahwa agama memberikan peluang luas dalam persoalan
kehidupan di dunia ini.
Mengutip pendapat Nanat Fatah Natsir, yang menyatakan bahwa
pendidikan tinggi Islam merupakan suatu wahana pengembangan
pandangan hidup yang Islami, untuk dimanifestasikan dalam sikap hidup
dan keterampilan hidupnya selaras dengan minat, bakat, kemampuan dan
bidang keahliannya masing-masing. Pandangan ini berimplikasi pada
pendidikan Islam yang berorientasi pada peningkatakan iman dan taqwa.
Taqwa ini terwujud dalam dua sikap yaitu; itba' sayari'at allah (mengikuti
fundamental doctrine dan fundamentasl values yang tertuang dan
terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah) dan sekaligus itba'
sunnatullah (mengikuti aturan-aturan atau hukum-hukum Allah SWT yang
berlaku di alam semesta). Secara global itba' syari'at Allah SWT
dimanifestasikan dengan memahami ajaran dan nilai-nilai mendasar yang
tertuang dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Sementara itu, pengembangan
itba' sunnatullah dilakukan dengan mengembangkan berbagai program
studi umum di UIN, yang tidak sebatas pada bidang-bidang yang tercakup
dalam itba' syari'at Allah ("Islamic Studies" dalam arti sempit), tetapi juga
bidang-bidang yang tercakup dalam itba' sunnatullah (natural sciences,
social sciences & humaniora). 347
Pendapat

tersebut

mengindikasikan

bahwa

model

lembaga

pendidikan "IAIN Sunan Gunung Djati Bandung" pada masanya sudah
semestinya melakukan perubahan kelembagaan demi menghilangkan
stigma negatif bahwa IAIN hanya mampu melahirkan alumni pendakwah
dan minim dalam pengembangan sains dan teknologi. Asumsi itu bukan
semerta-merta hadir dengan lahirnya IAIN SGD Bandung. Tetapi stigma
tersebut bergulir dengan bergulirnya waktu bahwa perkembangan zaman
kebutuhan sains dan teknologi menjadi asupan wajib dalam semua
keilmuan dan tidak terkecuali lembaga Pendidikan Tinggi Islam.
Munculnya keterbatasan IAIN SGD Bandung dan kesadaran adanya
347
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stigma negatif menginspirasi para tokoh penggagas perubahan IAIN
Bandung agar mengkonversi menjadi "Universitas". Dan pada akhirnya
faktor tersebut menjadi salah satu pendorong perlunya perubahan
kelembagaan dari IAIN menuju UIN. Terbukti, perubahan UIN Bandung
telah menjadi bagian penting tonggak sejarah perkembangan PTKIN di
Indonesia. Lebih lagi, lahirnya UIN SGD Bandung menjadi tonggak
harapan masyarakat Jawa Barat khususnya agar generasi penerus
bangsa mampu menguasai ilmu keagamaan (Islamic studies) secara baik
dan sekaligus mampu menguasai ilmu pengetahuan (science) dan
teknologi (technology) secara mumpuni.
c. Dikotomi Ilmu
Munculnya pergulatan lembaga pendidkan Tinggi Islam di Indonesia
(PTKIN) tidak bisa dipisahkan dari respon hubungan antara ilmu agama
(religion) dan sains (science). Polemik keduanya menghantarkan berbagai
pembaharuan

dalam

ilmu

pengetahuan

khususnya

perkembangan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia.
Munculnya terminologi integrasi ilmu menjawab tantangan adanya
ketidakharmonisan pemahaman antara ilmu agama (religion) dan sains
(science). Ketidakharmonisan itu diakibatkan lemahnya pemahaman
dalam menafsirkan sains Islam secara universal. Islam menempatkan ilmu
dan agama dalam relasi yang harmonis; ilmu tumbuh dan berkembang
berjalan seiring dengan agama. Dalam paradigma keilmuan teosentris ini,
wahyu dan akal menjadi sumber dalam menuntut ilmu,348 di mana
manusia bebas mengembangkan akal fikiran selama tidak bertentangan
dengan wahyu. Ilmu yang bersumber dari wahyu bersifat abadi (Perennial
knowledge), seperti ilmu-ilmu agama yang dikembangkan dari ayat-ayat
Qur'aniyah. Sedangkan ilmu yang bersumber dari akal manusia bersifat
perolehan yang mana tingkat kebenarannya bersifat nisbi (relatif). Sumber
ilmu ini berupa ayat-ayat kauniyah, yang menghasilkan pengetahuan
348
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rasional (rational sciences), seperti filsafat, bahasa, seni, sastra, sain,
politik, dan lain-lain.
Dalam perspektif epistemologis, Islam tidak mengenal adanya
dikotomi ilmu pengetahuan. Ajaran Islam bersifat universal, mencakup
semua aspek kehidupan dan berfungsi sebagai rohmatan lil-‘alamin.
Pengembangan

ilmu

pengetahuan

melalui

ayat-ayat

kauniyah

memerlukan pemahaman yang komprehensif dalam ilmu-ilmu keislaman
sebagai fondasinya. Sehingga kemajuan ilmu-ilmu rasional (science)
tidaklah bertentangan dengan agama bahkan justru mendapatkan
landasan kuatnya dari agama.349 Sebagaimana dijelaskan dalam ayat AlQur’an berikut:

          
         



           
Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang
yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil
berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya
Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha
suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (QS. al-Imron
190-191)
Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa penciptakan langit dan bumi
seisinya bisa menjadi objek pemikiran bagi orang-orang yang mau berfikir
karena tuhan menciptkan-Nya bukan dengan kesia-siaan. Sumber
pengetahuan lahir dari orang-orang yang mau mencoba menggali
informasi melalui berbagai pengamatan sehingga melahirnya ilmu
pengetahuan (science) dan teknologi.

349
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Vol. 16, No. 2, November 2016, hal. 383-384.

222

Pemikiran tentang integrasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh
kalangan intelektual muslim, tidak lepas dari kesadaran beragama. Secara
totalitas di tengah ramainya dunia global yang sarat dengan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan sebuah konsep bahwa umat
Islam akan maju serta dapat menyusul menyamai orang-orang barat
apabila mampu adaptif dan menyerap secara aktual terhadap ilmu
pengetahuan dalam rangka memahami wahyu, atau mampu memahami
wahyu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 350 Keduanya menjadi
platform utama dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan di
Indonesia khususnya PTKI yang menjadi mercusuar keilmuan nusantara.
Selain eksistensinya yang cukup banyak, dominasi masyarakat Indonesia
yang beragam Islam dibutuhkan lembaga pendidikan Islam yang mampu
berperan secara aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Perkembangan perubahan IAIN menjadi UIN adalah bagian penting
sejarah

dalam

peletakan

tonggak

awal

perkembangan

lembaga

pendidikan Islam di Indonesia. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa alasan
IAIN di kembangkan menjadi UIN karena: 1) Kita memerlukan pemikiran
yang mampu berfikir komprehenshif; 2) Ilmu agama memerlukan ilmu
umum; 3) Meningkatkan harga diri sarjana dan mahasiswa muslim; 4)
Menghilangkan dikotomi agama dan umum; 5) Memenuhi harapan
masyarakat muslim; 6) Memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Sedangkan
menurut Daulay dikarenakan: 1) Integrasi antara ilmu agama dan umum
sehingga keduanya menyatu dan tidak terjadi dikotomi; 2) Perubahan
status madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam,
sehingga alumni Madrasah Aliyah dipersiapkan memasuki universitas; dan
3) Alumni UIN memiliki kesempatan lebih terbuka untuk mobilitas sosial
dan lebih beragam lapangan kerja yang bisa dimasuki mereka daripada

350
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alumni IAIN.351 Beberapa alasan tersebut memposisikan kesamaan
kebutuhan antara ilmu umum dan ilmu agama. Selain dalam rangka
memenuhi kebutuhan masyarakat luas dalam rangka memenuhi pasar
global.352 Perubahan IAIN SGD Bandung menjadi UIN SGD Bandung
adalah salah satu yang tidak terpisahkan dari dinamika polemic dikotomi
ilmu dalam kalangan umat Islam khususnya IAIN. Dalam upaya integrasi
ilmu agama dan ilmu umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nanat
mengilustrasikannya dalam “filosofi atau metafora RODA” berikut ini
ilustrasi filosofi RODA ini menandakan adanya titik-titik persentuhan,
antara ilmu dan agama.
Artinya, pada titik-titik persentuhan itu, kita dapat membangun juga
kemungkinan melakukan integrasi keduanya. Bagaimana pula dengan
pandangan mengenai ilmu. Dalam teori ilmu (theory of knowledge), suatu
pembagian yang amat populer untuk memahami ilmu adalah pembagian
bahasan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka lokus
pandangan keilmuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang utuh itu
dibingkai dalam metafora sebuah roda. Roda adalah simbol dinamika
dunia ilmu yang memiliki daya berputar pada porosnya dan berjalan
melewati relung permukaan bumi. Roda adalah bagian yang esensial dari
sebuah makna kekuatan yang berfungsi penopang beban dari suatu
kendaraan yang bergerak dinamis. Fungsi roda dalam sebuah kendaraan
ini diibaratkan fungsi UIN Bandung pada masa mendatang yang mampu
menjadi sarana dalam integrasi antara ilmu dan agama dalam konstalasi
perkembangan budaya, tradisi, teknologi dan pembangunan bangsa
sebagai tanggungjawab yang diembannya. Kekuatan roda keilmuan UIN
Bandung ini dapat memacu kreativitas untuk melihat kitab suci sebagai
sumber ilham keilmuan yang relevan dengan bidang kehidupan secara
dinamis.
351
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mentransendensi dirinya dalam upaya memajukan keluhuran budaya,
kelestarian tradisi, penguasaan teknologi dan pembangunan bangsa
seiring dengan perubahan global dalam kerangka memenuhi kepentingan
kognitif

dan

praktis

dari

keduanya. 353

Mengawinkan

antara

ilmu

pengetahuan umum dan ilmu agama adalah bagian yang harus dilakukan
untuk menangkap distingsi keilmuan Islam secara global.
Dalam perkembangannya, memahamkan kepada kita bahwa adanya
dikotomi lembaga penyelenggara pendidikan tinggi Islam kemudian
berimplikasi pada munculnya dikotomi keilmuan, yaitu apa yang disebut
ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Imam Suprayogo menyatakan
bahwa dikotomi ini tentunya lahir dari pandangan yang dikotomik terhadap
ilmu pengetahuan, yang dalam benak kalangan perguruan tinggi masih
bersemayam. Persoalan dikotomi keilmuan ini hampir terpecahkan ketika
muncul Peruguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang berbentuk
Universitas. Universitas Islam mengemban konsep universalitas Islam
atau konsep kesemestaan alam. Dalam konsep ini, semua unsur alam
natural, sosial, dan kemanusiaan menyatu kendatipun dapat menjadi
dasar pengklasifikasian ilmu, yaitu ilmu alamiah, ilmu sosial, dan ilmu
kemanusiaan.354
Dikotomi

antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama

bersumber dari adanya ketegori-kategori tersebut. IAIN sendiri sebagai
salah satu bentuk lembaga pendidikan Tinggi Islam masih terdominasi
sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada kajian keagamaan (dirosah
islamiyah). Untuk menjawab personal itu, maka perlu kiranya memadukan
konsep integrasi yang muncul dari lembaga bentukan "universitas" atau
UIN. Dari makna katanya, UIN sudah menunjukkan ada keseimbangan
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antara ilmu aqliyah dengan ilmu naqliyah,355 dimana Ilmu-ilmu agama
dikembangkan berdasarkan Al-Qur’an dan as-Sunnah, sedangkan ilmuilmu umum dikembangkan berdasarkan hasil observasi, eksperimen,
interview,

dan

penalaran

logis.

Dan

keseimbangan

inilah

yang

menghantarkan tidak adanya gap dikotomi ilmu dalam Islam.
Dikotomi ilmu bukanlah satu-satunya faktor yang melatarbelakangi
perubahan IAIN SGD Bandung menjadi UIN SGD Bandung. Namun, faktor
ini hampir menjadi referensi di banyak PTKIN secara nasional bahwa
paradigma dikotomi menjadi salah satu stimulus yang mengahantarkan
agar IAIN menjadi UIN. Stigma negatif bahwa STAIN dan IAIN masih
belum bisa mengakomodir keilmuan yang universal agaknya sangat benar
mengingat ketersediaan prodi-prodinya masih relatif sedikit dan terbatas.
Apalagi jika dikaitkan dengan keilmuan sains dan teknologi.
Oleh sebab itu, sejarah perubahan IAIN Bandung berkonversi
menjadi UIN sangat memiliki alasan logis mengingat keberadaan institusi
ini harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat luas. Lebih lagi,
guna menjawab non-dikotomi ilmu yaitu; lembaga pendidikan Islam harus
membuka diri antara kajian keilmuan agama (Islamic studies) dan umum
(science).
Dasar pemikiran yang paling penting tentang pembukaan IAIN ke
UIN adalah: a) Integrasi antara bidang ilmu agama dengan bidang ilmu
umum (parennial knowledge dan accquired knowledge) sehingga antara
kedua ilmu itu menjadi menyatu, sehingga tidak terjadi dikotomi; b)
Berubahnya status madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama
Islam. Sehingga tamatan Madrasah Aliyah lebih dipersiapkan untuk
memasuki universitas madrasah diajarkan ilmu-ilmu yang sama dengan
apa yang diajarkan di sekolah umum; c) Alumni UIN lebih terbuka
kesempatan untuk mobilitas vertikal ketimbang alumni IAIN dan lebih
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beragam lapangan kerja yang bisa dimasuki mereka.356 Dari ketiga dasar
pemikiran tersebut menghantarkan solusi akhir bahwa kesamaan peluang
dan tantangan setiap lembaga pendidikan ke depannya. Selain itu,
menjawab persoalan yang selama ini pernah terjadi yaitu; konsepsi
dikotomi ilmu yang melekat pada lembaga pendidikan Islam. Stigma itu
telah terselesaikan secara baik dengan dibuktikan perubahan IAIN Sunan
Gunung Djati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung
mengakhiri polemik adanya paradigma dikotomis di lingkup keilmuan
Islam.
2. Faktor Eksternal
Selain faktor internal yang melatarbelakangi perubahan UIN Sunan
Gunung Djati Bandung (SGD), ada beberapa faktor eksternal yang
melatarbelakangi perubahan institusi tersebut. Diantara faktornya adalah:
a. Globalisasi dan Modernisasi
Globalisasi dan modernisasi selalu membawa dampak perubahan
baik positit maupun negatif. Sebagaimana telah peneliti paparkan pada
bagian terdahulu tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan,
maka pada bagian ini secara terfokus pada perubahan UIN SGD Bandung
juga menjadi faktor eksternal yang melatarbelakangi proses perubahan
institusi UIN.
Globalisasi dan modernisasi adalah dua kata yang selalu terkait. Jika
berbicara globalisasi, maka modernisasi menjadi sangat menarik untuk
dibahas dalam kajian yang lebih luas. Sebaliknya, jika membahas
modernisasi

kita

tidak

bisa

meninggalkan

pengetahuan

tentang

globalisasi. Keduanya saling berkaitan dalam pembahasan dan kajian
yang saling menjelaskan. Memiliki korelasi dan hubungan yang sangat
dekat, keduanya tidak bisa dipisahkan karena selalu terkait antara satu
dengan yang lain. Untuk itu, jelas dalam pemaparan ini peneliti jadikan
sebagai salah satu faktor dorongan dari luar yang melatarbelakangi
356
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perubahan UIN SGD mengingat globalisasi dan modernisasi masih
menjadi topik yang tetap hangat dikaji sampai hari ini. Apalagi jika kita
hubungkan dengan perubahan.
Jauh sebelum zaman Islam, ketika terjadi peralihan dari zaman
Romawi lama ke periode Masehi (490-500), masyarakat Kristen telah
mengenal dan memaknai istilah modernitas.357 Namun demikian, istilah
modernitas baru menjadi populer pada akhir abad ke 15 M. Pada masa ini
orang-orang Barat menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus
meninggalkan dominasi Gereja. Pada abad ke 14 M., Barat mengalami
krisis sampai pertengahan abad ke 15 M. Pada abad ke 15 dan 16 M.,
muncul gerakan "renaisans". Pada masa ini, kata modern telah muncul
sebagai sebutan bagi kaum Occamist (pengikut William dari Ockham).358
Selanjutnya pada abad ke 16 sampai ke 18 M., di Barat terjadi
transformasi

budaya

yang

membawa

masyarakat

Barat

menuju

modernitas. Kemudian yang dianggap sebagai pahlawan modernitas
adalah Galileo Galilei (15654-1642 M.). Sejak masa itu, para intelektual
dan ilmuan melakukan usaha rasionalitas yang merupakan landasan
modernitas. Sebelumnya, Nicolaus Copernicus (1473-1543 M.), telah
menemukan teori etnosentris, bahwa matahari adalah pusat jagad raya.
Bumi merupakan salah satu planet dalam jagad raya ini yang mempunyai
dua macam gerak, yakni rotasi (perputaran sehari-hari pada porosnya)
dan evolusi (perputaran tahunan mengelilingi matahari). Teori ini
mementahkan teori geosentris dari Ptolemeus yang menjadi dogma
Gereja, berabad-abad sebelumnya, bahwa pusat jagad raya adalah bumi.
Kemudian Johannes Kepler (1571-1630 M.) mengembangkan teori
Copernicus tersebut. Selanjutnya penemuan teori yang mengguncang
dogma Gereka itu diikuti oleh penemuan lainnya misalnya, gravitasi bumi
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Arkoun, “Introduction, Common Etudier,” dalam Pour une Critiquede la Raison
Islamique (Paris: Maisonneuve et Larose, 1987), hal. 49.
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oleh Issac Newton (1642-1727 M.) yang mempengaruhi cita-cita
pencerahan pada abad ke 18 M. 359
Perkembangan-perkembangan tersebut mencapai puncaknya pada
zaman dua peristiwa yang lebih kurang terjadi secara simultan, yaitu
revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial di Prancis (1789-1799 M.).
Revolusi industri di Inggris kemudian menyebabkan munculnya kemajuan
dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga gelombang
teknologi ini dianggap sebagai gelombang kedua peradaban manusia. 360
Sementara revolusi sosial di Prancis menimbulkan bangunan normanorma baru dalam hubungan antar umat manusia. Beberapa tahun
sebelum adanya kedua revolusi itu, Jean Jacques Rousseau (1712-1778
M.)

sudah

menggunakan

kata modern

dalam

arti

nasionalisme,

rasionalisme, sekularisme, industrialisasi, dan penggandaan keuntungan
sebagaimana yang dikenal pada zaman sekarang.361
Pada akhir abad ke 20 Masehi, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi mengalami lompatan spektakuler yang ditandai oleh kemajuan di
bidang teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, para ahli
futurolog menyebut zaman sekarang sebagai era globalisasi atau era
globalisasi informasi. Ditandai oleh era ini, maka menurut Alvin Toffler,
peradaban manusia memasuki gelombang ketiga yaitu gelombang
informatika. Dua gelombang peradaban manusia sebelumnya adalah
pertanian dan industri. Pada era ini, sumber kekuasaan dan kekuatan
manusia tergantung pada penguasaan informasi, bukan lagi pada
penguasaan sumber daya alam dan hasil produksi sebagaimana pada era
pertanian dan industri. Dalam era gelombang informatika ini pula lebih dari
60 persen pekerjaan bergerak dalam bidang jasa dan informasi.362 Itulah
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sekilas tentang siklus munculnya modernisasi yang menghantarkan
perubahan globalisasi secara global.
Menurut A. Darun Setiady berbagai perubahan globalisasi ditandai
dengan World Trade Organisation (WTO), Asean Free Trade Area
(AFTA), Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) membuat masyarakat
di masa depan akan sangat terbuka disertai ketergantungan kultur yang
bersifat global. Tenaga kerja terampil dari luar negeri akan masuk ke
tanah air. Kecenderungan ini diperkuat oleh laju perkembangan teknologi
informasi yang dengan mudah dapat diakses dan dapat mengubah sikap
moral, sosial dan intelektual seseorang dalam waktu cepat. Sektor jasa
dan pariwisata akan tumbuh menjadi paradigma baru eknonomi,
sedangkan kehidupan sosial politik dan keagamaan akan berubah bentuk
dan fungsinya.363 Berangkat dari asumsinya itu, kemudian A. Darun
Setiady menjadikan sebagai argumen tentang pentingnya respon positif
Lembaga

Pendidikan

Islam

untuk

melakukan

reorientasi

dan

restrukturisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam. Dalam hal ini,
transformasi kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam salah satu bentuk
respon terhadap globalisasi dan modernisasi.
Globalisasi dan modernisasi yang merupakan kenyataan yang
dihadapi umat manusia di seluruh

dunia dewasa ini memang menjadi

begitu fenomenal, terutama karena dukungan teknologi informasi dan
komunikasi yang begitu massif. Bagi para dosen UIN SGD Bandung,
globalisasi

bukanlah

sesuatu

yang

harus

dihindari

atau

ditolak.

Menghindari atau menolak globalisasi adalah sesuatu yang naif, ahistoris,
dan anti realitas.364 Hampir tidak ada satu aspek kehidupan pun yang bisa
lepas dari arus globalisasi dan modernisasi. Dunia politik, ekonomi, sosial,
pendidikan, bahkan kehidupan keluarga pun tidak dapat lepas dari
pengaruh globalisasi.
363
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Dalam menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi, Islam
memberikan isyarat agar memegang teguh pengaruh globalisasi yang
bernilai positif dengan tanpa mengakibatkan kerusakan dan kefasikan
bagi orang lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

             
               

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. alQashas: 77)
Ayat di atas memberikan pesan kepada seluruh penghuni bumi
khususnya

manusia

untuk

tidak

membuat

kerusakan.

Pengaruh

globalisasi dan modernisasi selalu membawa dua dampak yang tidak
terpisahkan yaitu; dampak positif dan negatif. Tergantung, dimana pilihan
manusia akan bermuara dalam merespon kehadiran dua faktor perubahan
itu.
Dalam

aspek

kehidupan

sosial,

tantangan

globalisasi

dan

modernisasi sebagai salah satu faktor pemicu perubahan memang selalu
menarik untuk didiskusikan. Argumentasi pentingnya perubahan IAIN
menjadi UIN ternyata memiliki bukti yang valid dari realitas empirik
terjadinya modernisasi dan globalisasi secara luas. Sementara itu,
perubahan UIN SGD Bandung yang telah terjadi pada tahun 2005
membawa dampak positif bagi kalangan masyarakat luas. Selain
membawa

banyak

manfaat

dalam

mempertahankan

eksistensi

kelembagaan Islam di dunia, lembaga UIN menjadi bukti model ideal
dalam

merespon

modernisasi

dan

globalisasi.

Dengan

demikian,

perubahan lembaga tersebut tidak bisa dilepaskan dari tantangan
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globalisasi dan modernisasi yang dihadapi oleh lembaga pendidikan
Islam, termasuk UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Tantangan era globalisasi dan modernisasi menuntut respon yang
tepat dan cepat dari lembaga Pendidikan Tinggi Islam secara umum.
Perubahan IAIN menuju UIN SGD Bandung adalah bagian terpenting
dalam merespon dan menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi
itu. Sementara itu, dalam kasus perubahan kelembagaan IAIN menjadi
UIN tidak sekedar mampu survive lebih lama lagi, akan tetapi berharap
akan mampu tampil terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Oleh sebab itu, sudah menjadi keniscayaan terjadi perubahan IAIN
menjadi UIN SGD Bandung adalah bentuk respon positif terhadap
modernisasi dan globalisasi yang menghantarkan sebuah perubahan. Dan
pada akhirnya perubahan yang terjadi didorong oleh salah satu faktor
eksternal (globalization & modernity) yang membawa paradigma baru
yaitu kebutuhan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam dalam melakukan
reorientasi paradigma baru Lembaga Pendidikan Tinggi Islam dalam
beradaptasi dengan perubahan yang terus berjalan.
b. Islamisasi Sains
Gagasan "Islamisasi Sains" pengetahuan muncul pada saat
diselenggarakan konferensi dunia yang pertama tentang pendidikan Islam
di Makkah pada tahun 1977. Salah satu gagasan yang direkomendasikan
dalam

konferensi

tersebut

adalah

menyangkut

islamisasi

ilmu

pengetahuan365 yang dilontarkan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas
dalam makalahnya yang berjudul "Preliminary Thoughts on the Nature of
Knowledge and the Definition and the Aims of Education" dan Ismail Raji
al-Faruqi

dalam

Makalahnya

yang

berjudul

"Islamization

Social

Science".366 Dari gagasan islamisasi dua tokoh itu, maka lahir wacana
365
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tentang integrasi keilmuan di berbagai institusi Pendidikan Tinggi Islam
dunia termasuk di Indonesia. Pengembangan IAIN menjadi UIN
merupakan salah satu pengaruh respon atas munculnya ide islamisasi
sains melalui konsep integrasi.
Di

Indonesia,

diimplementasikan di

diskursus

integrasi

keilmuan

tersebut

lembaga pendidikan Islam dan

telah

Universitas-

Universitas Islam, baik Negeri atau Swasta. Dengan demikian, islamiasi
ilmu atau integrasi keilmuan bukan lagi sebuah wacana tetapi sudah
menjelma menjadi suatu gerakan, tren atau madzhab yang mencirikan
model pengembangan kelembagaan di Perguruan Tinggi Islam terutama
di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, diskursus tentang Islamisasi
ilmu pengetahuan kontemporer mendapat tempat istimewa dalam gerakan
kebangkitan Islam sejak abad kedua puluh. 367 Program Islamisasi ilmu
dianggap sebagai pembuka progressif bagi kemandegan pemikiran yang
berakibat pada kemunduran umat Islam dewasa ini. 368 Dengan demikian,
munculnya konsep islamisasi ilmu memunculkan banyak respon baik dari
kalangan yang mendukung konsep tersebut, maupun kalangan yang
kontra.
Respon intelektual Muslim Indonesia terhadap Islamisasi ilmu
pengetahuan ditandai oleh adanya dinamika yang cukup menarik, baik
dari segi bentuknya, maupun pelaksanaannya. Dari segi bentuknya ada
yang setuju dengan Islamisasi ilmu, dan ada yang tidak setuju dengan
Islamisasi Ilmu. Mulyanto dengan tulisannya berjudul “Islamisasi Ilmu
Pengetahuan,” dan Haidar Bagir dengan tulisannya yang berjudul “Sains
Islami: Suatu Alternatif” misalnya termasuk yang setuju dengan gagasan
Islamisasi ilmu pengetahuan. Sedangkan Usep Fathuddin dengan
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tulisannya berjudul “Perlukah Islamisasi Ilmu?” Termasuk yang menolak
ide Islamisasi Ilmu.369
Mulyanto menyatakan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan, tak lain
dari proses pengembangan atau pemurnian ilmu pengetahuan pada
prinsip-prinsip yang hakiki, yakni tauhid, kesatuan makna kebenaran dan
kesatuan sumber ilmu pengetahuan. Dari ketiga prinsip, yang disebut
sebagai prinsip dasar ilmu pengetahuan Islami inilah kemudian diturunkan
aksiologi, epistemologi, dan ontology ilmu pengetahuan. Lebih lanjut ia
menambahkan bahwa Islamisasi Ilmu pengetahuan yang substansial itu
tidak cukup dengan menjadikan Islam sebagai kriteria etis, tapi lebih
mendasar lagi, yakni: pertama, menilai dan memeriksa ulang setiap
konklusi-konklusi ilmu pengetahuan atau yang lebih popular dengan istilah
“hukum alam” dan interpretasi-interpretasi manusia atas wahyu, kemudian
membandingkannya serta mencari kesesuaian di antaranya. Kedua,
adalah pemurnian ilmu pengetahuan. Bentuk nyatanya adalah menolak
konsensus-konsensus para pakar pengembang ilmu pengetahuan dengan
pernyataan

kebenaran

ilmiahnya.

Ketiga,

proses

Islamisasi

ilmu

pengetahuan, yaitu dihasilkannya ilmu pengetahuan yang Islami dan umat
mengembangkannya sesuai dengan ketiga prinsip yang telah disebutkan
di muka. Sementara itu Haidar Bagir tidak secara eksplisit mendefinisikan
atau menyatakan persetujuan terhadap Islamisasi Ilmu. Tapi dari
pernyataan-pernyataannya dapat dijumpai benang merah pikirannya yang
menyetujui Islamisasi ilmu dalam arti memasukkan unsur spiritual ke
dalam subjek dan objek sains.
Usep Fathuddin, dari kelompok yang tidak setuju Islamisasi ilmu dan
juga tidak menawarkan integrasi ilmu mengatakan Islamisasi ilmu itu
bukan kerja ilmiah, apalagi kerja kreatif. Sebab yang dibutuhkan umat dan
lebih-lebih lagi bagi para cendekiawannya adalah menguasai dan
mengembangkan ilmu. Islamisasi ilmu hanyalah kerja “kreatif” atas karya
369
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orang saja. Sampai tingkat tertentu, tak ubahnya sebagai kerja di pinggir
jalan. Manakala orang atau ilmuwan berhasil “menciptakan: atau
mengembangkan ilmu, maka “orang Islam (sebagian tentunya), akan
mencoba “menangkap” dan berusaha mengislamkannya. Sementara itu,
mereka yang tidak setuju atau tidak menggunakan istilah Islamisasi Ilmu
pengetahuan, tetapi menggunakan istilah integrasi ilmu pada intinya ingin
menyandingkan, mendialogkan, mempertemukan, bahkan menyatukan
antara ilmu agama dan ilmu umum, tanpa menghilangkan karakteristik dan
identitas ilmu masing-masing.370 Sehingga, respon terhadap yang tidak
setuju dengan istilah tersebut memunculkan terminologi baru yaitu;
integrasi sains sebagaimana telah menjadi pondasi utama dalam
perkembangan PTKIN secara nasional.
Keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki setiap orang tetap berlaku
sebagaimana mestinya, namun pada saat yang bersamaan masingmasing ilmu yang dimiliki para ahli itu saling berkomunikasi dan
berkolaborasi. Seorang ahli ilmu agama (ulama) melengkapi diri dengan
wawasan

ilmu-ilmu

umum

mengkontekstualisasikan

dan

sebagai

alat

untuk

mengaktualisasikan

mengelaborasi,
ilmu

agamanya,

sehingga ia menjadi ulama yang intelek. Sedangkan seorang ahli ilmu
umum berupaya mendekatkannya kepada nilai-nilai ajaran Islam yang
bukan hanya pada tataran etiknya saja, melainkan pada dataran ontologi,
epistemologi dan aksiologinya, sehingga ia menjadi seorang intelek yang
ulama.371
Dari analisis respon pro dan kontra pengimplementasian islamisasi
sains dalam tatanan konsep, keilmuan dan implementasian praktis dalam
lembaga pendidikan, sejatinya semuanya memiliki kontribusi positif secara
langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, peneliti ingin mengatakan
bahwa

dalam

posisi

pendukung

"islamisasi

sains"

mencoba

mengformulasikan merevitalisasi konsep keilmuan Islam agar kembali
370
371
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pada sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Bisa jadi, kekhawatiran itu
muncul

dengan

gencarnya

sekularisasi

pengetahuan

Barat

yang

mempengaruhi konsep keilmuan Islam mengakibatkan hilangnya jati diri
sains Islam. Sementara itu, dalam paradigma kontra "Islamisasi sains"
peneliti mencoba mengungkapkan bahwa asumsi ketidaksetujuan itu
sebetulnya beralih pada sudut pandang yang berbeda, dimana sejatinya
ilmu pengetahuan itu tidak perlu diislamkan karena sumber pengetahuan
baik sains dan agama bersumber dari satu yaitu Tuhan.
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

          
             

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya
dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi
perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan
perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu
melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaranNya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus: 5)
Dari ayat tersebut dijelaskan bagaimana

Allah SWT menjadikan

semua yang disebutkan itu bukanlah dengan percuma, melainkan dengan
penuh hikmah. Secara tersurat jelas bagaimana ilmu pengetahuan
tentang perbintangan dan ilmu falak telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an
beberapa abad silam. Hal tersebut mempertegas pula bahwa ilmu
pengetahuan (science) bersumber dari satu yaitu: Tuhan semesta alam.
Tidak ada pengsektean ilmu pengetahuan Islam dan non-Islam.
Dengan demikian, pada posisi kontra islamisasi sains lebih setuju
dengan istilah mengintegrasikan sains sebagai bagian yang mereka
inginkan. Namun demikian, pergolakan pro kontra isamisasi sains yang
ada menghantarkan pengaruh positif dimana muncullah ruang diskusi
terbuka sehingga

banyak konsep dan teori yang mungkin bisa

diimplementasikan. Terbukti, di Indonesia respon atas pergolakan tersebut
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dengan munculnya konversi PTKIN yaitu IAIN menjadi UIN menjadi
bagian penting tonggak sejarah dalam merespon islamisasi sains guna
menjawab tantangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang integral
yaitu; memadukan ilmu agama dan umum (science).
Dalam melihat perkembangan sejarah PTKIN di Indonesia sejatinya
tidak bisa lepas dari respon terhadap islamisasi sains. Faktor munculnya
ide ini melahirnya banyak perubahan baik dari tatanan kurikulum,
kelembagaan hingga kebijakan pusat khususnya paradigma keilmuan.
Apalagi jika melihat sejarah perubahan PTKIN di Indonesia khususnya
STAIN, IAIN, hingga UIN pergolakan keilmuannya sangat erat dengan
respon islamisasi sains yang kemudian memunculnya konsep integrasi
sains.
Untuk melihat respon tersebut, kita bisa melihat sejarah perubahan
UIN SGD Bandung. Dalam historis perubahan Perguruan Tinggi ini
menghantarkan capaian tertingginya yaitu menjadi sebuah "universitas"
sebagai bentukan institusi yang ideal. Kebutuhan akan perubahan
kelembagaan menjadi salah satu solusi dalam menjawab tantangan dan
peluang baru PTKIN ke depannya. Selain juga didorong adanya dinamika
persoalan keilmuan di lingkungan Islam. Selain itu, munculnya dampak
negatif keilmuan modern membutuhkan kontrol sebagai pembatas antara
ilmu pengatahuan dan agama yang saling mengontrol dan memberi
manfaat.

Keduanya

membutuhkan

keseimbangan

demi

menjaga

kelesatarian nilai-nilai kemanusiaan dan alam semesta. Akhirnya isu
islamisasi sains memberikan stimulus positif yang menghantarakan
penggalian konsep integrasi ilmu yaitu keseimbangan antara sains
(science) dan agama (religion) serta akan saling memberikan manfaat.
Pada tatanan ini, jelas perubahan IAIN Bandung menjadi UIN Bandung
terdorong adanya respon positif terhadap "islamisasi sains" yang
memunculkan

ide

keharusan

dalam

memahami

keilmuan

secara

komprehensif dan bukan parsial (integral). Sehingga, kebutuhan akan
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capaian bentukan "universitasisasi" adalah bagian terpenting dalam
proses perubahan yang mengarah pada integrasi sains kelembagaan.
c. Wider Mandate
Keberadaan perguruan Tinggi Islam (UIN SGD Bandung) di Jawa
Barat sejatinya menjadi sebuah aset besar bagi masyarakat Jawa Barat
khususnya, dan bagi masyarakat luas pada umumnya. Perkembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) membutuhkan lembaga pendidikan yang
tidak hanya mampu memahami ilmu pengetahuan dan teknologi semata.
Akan tetapi pengembangan SDM juga membutuhkan lembaga pendidikan
yang mengakomodir keseimbangan pengetahuan dan agama sebagai
landasan utamanya. Untuk itu, model "sekolah tinggi" dan "institut" masih
menjadi lembaga pendidikan Islam yang belum mampu memberikan
mandat yang cukup luas (with wider mandate) karena keterbatasannya
dalam menyediakan prodi-prodi yang dibutuhkan bagi lapangan kerja.
Istilah perluasan mandat (wider mandate) mulai muncul sejak
bergulirnya ide perubahan STAIN, IAIN menjadi UIN PTKIN di Indonesia.
Perubahan paradigma keilmuan menghantarkan kesadaran perlunya
perluasan kajian sebagai bentuk respon perubahan. Selain itu, kebutuhan
akan perubahan lapangan kerja ikut serta dalam mempengaruhinya.
Faktor itulah yang kemudian memunculkan konsep perubahan PTKIN dan
wider mandate menjadi landasan dasar dalam melihat kebutuhan
perubahan.
Dalam perjalanan sejarah, memasuki awal abad ke-21, terjadilah
perubahan beberapa IAIN ke UIN di Indonesia. Tepatnya pada Januari
tahun 1994, merupakan tahun bersejarah bagi ide pengembangan IAIN
menjadi UIN. Dr. H. Tarmizi Taher adalah menteri Agama pada waktu itu,
mengeluarkan instruksi untuk mempelajari masalah pengembangan IAIN
dari "institut" menjadi "universitas" yang mencakup bukan hanya fakultas
agama, tetapi juga fakultas-fakultas umum. Ada dua alasan yang berada
di balik ide tersebut, yaitu: perkembangan pendidikan nasional, dan
menjembatani dikotomi dualistik antara pendidikan agama dan pendidikan
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sekuler. Untuk mengawali proses pengembangan tersebut, terbentuklah
konsep yang dinamakan dengan "IAIN with wider mandate". Atas
kebijakan tersebut, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta segera melakukan kajian intensif. Apalagi, di
lingkungan IKIP (Institut Keguruan Ilmu Pendidikan) pada saat itu,
misalnya juga sedang berubah menjadi Universitas (misalnya seperti IKIP
Jakarta yang berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta dan IKIP
Yogyakarta yang berubah menjadi Universitas Negeri Yogyakarta).372
Inisiasi

tersebut

nampaknya

sangat

masuk

akal,

mengingat

perkembangan PTKI di Indonesia sangat memiliki historis sosiologis
masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
Maraknya pengajuan perubahan bentuk (alih status) di lingkungan
PTKI dari Sekolah Tinggi ke Institut dan dari Institut ke Unversitas selain
patut diapresiasi, namun juga patut dicermati secara seksama. Agar tidak
salah arah, PTKI perlu diingatkan kembali tentang "desain" awal "main
mandate" (mandat utama) dan wider mandate (perluasan mandat).
Keduanya memiliki wilayah yang berbeda namun saling melengkapi. Jika
berbicara persoalan mandat utama PTKI, tentu yang harus kita pahami
bersama adalah tugas pokok penyelenggaraan lembaga tersebut yaitu
terkait kajian keagamaan (Islamic studies). Sebaliknya, jika kita berbicara
masalah perluasan mandat maka yang harus kita pahami adalah sesuatu
yang boleh dimiliki dan boleh juga tidak. Itu artinya perluasan mandat
sifatnya pemberian mandat tambahan dalam penyelenggaraan Lembaga
Pendidikan Tinggi Islam.
Dalam tulisan ini, peneliti mencoba memaparkan kebutuhan
perubahan

kelembagaan

Pendidikan

Tinggi

Islam

dalam

rangka

melakukan "wider mandate". Munculnya kesadaran di kalangan sivitas
akademika IAIN sebelum berubah menjadi UIN terkait adanya kelemahan
yang sangat mendasar apabila hanya terfokus pada kajian agama.
Meskipun fokus kajian pada ilmu-ilmu agama juga memiliki manfaat besar
372

Waryani Fajar Riyanto, Loc. Cit., hal. 576-577.
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bagi pengembangan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaranajaran agama dan perannya dalam menangkal berbagai dampak negatif
modernitas, tetapi fokus tersebut telah menyebabkan kemampuan alumni
IAIN dan PTAI lainnya menjadi kurang kompetitif. Sementara, perubahan
kebutuhan dunia kerja terus terjadi dalam semua aspek kehidupan.
Megutip pendapat Juhaya S. Praja yang menyatakan bahwa akibat
fokusnya hanya pada kajian agama-agama pada IAIN dan PTAI lainnya,
akhirnya berakibat pada "kurangnya peluang-peluang untuk memperoleh
posisi dalam struktur birokrasi dan mengisi lapangan kerja bagi lulusan
sekolah agama, tetapi kuat bagi lulusan sekolah umum. 373 Melihat hal
tersebut, nampaknya PTKI harus melihat ke depan kebutuhan perubahan
lapangan kerja secara profesional agar tercapainya kualitas lembaga
pendidikan Tinggi Islam.
Dalam refleksi pemahaman teologis agama telah tergambarkan
bagaimana semestinya semua ilmu pengetahuan dikaji sebagai bagian
penting dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

               
        
Artinya: dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burungburung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat
(juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam AlKitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (al-An'am:
38)
Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah tidak mengalpakan sesuatu
apapun dalam Al-Qur’an, termasuk terkait dengan ilmu pengetahuan.
Dengan ayat ini, Al-Qur’an dapat menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya
beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya dan

373

Juhaya S. Praja, Universitas Islam Mengintegrasikan Ilmu (Sain Tauhidullah), dalam
Pandangan Keilmuan UIN: Wahyu Memandu Ilmu (Bandung: Gunung Djati Press,
2008), hal. 91.
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humaniora, ilmu-ilmu alam, terutama ilmu-ilmu agama.374 Al-Qur'an telah
menjadi pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, dan berbagai
hikmah yang dapat digali oleh manusia sebagai kebahagiaan makhluk
pada umumnya. Dengan demikian, konsep kesesuaian ajaran Al-Qur'an
telah memberikan pesan normatif secara jelas agar mempelajari berbagai
ilmu pengetahuan (science).
Dengan cara pandang konvensional, mungkin dapat dikatakan
bahwa lulusan IAIN/STAIN masih dapat memasuki semua lapangan kerja
dan usaha, dan nyatanya secara parsial banyak fakta mendukung
pandangan ini. Namun, jika dilihat pekerjaan sebagai sebuah profesi
profesional dan keahlian, maka cara pandang konvensional itu menjadi
kurang relevan. Hal tersebut diakibatkan saat ini lapangan pekerjaan
membutuhkan pekerja profesional yang memiliki keahlian (skill) secara
profesional pula. Lebih lagi saat ini, perkembangan teknologi menjadi
sangat penting didasari pada keahlian skill mumpuni dalam memperoleh
posisi profesi pekerjaan yang diinginkan.
Salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh intitusi Pendidikan
Tinggi Islam di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat keterkaitan
tujuan maupun hasil/keluaran PTKI dengan kebutuhan masyarakat di
lingkungan maupun secara global. Keprihatinan terhadap rendahnya
relevansi tujuan maupun output PTKI dengan lingkungannya ini kian
dirasakan semakin menguat mengingat kecenderungan perubahan
masyarakat yang cukup dinamis dan begitu kencang. Dinamika sosial
masyarakat Indonesia terjadi tidak hanya pada perubahan cara pandang
masyarakat terhadap pekerjaan. Pada masa silam, lembaga pendidikan
tinggi Islam selalu diterima

bahkan ditunggu-tunggu oleh masyarakat,

sehingga ia dapat berperan dan berkiprah

secara maksimal berperan

sebagai pemimpin di tengah masyarakat atau community leader. Pada
dekade 70-an hingga 80-an, lulusan PTKI tidak mengalami kesulitan untuk
374

Toto Suharto, Pemetaan Ayat-Ayat al-Qur’an tentang Rumpun Ilmu Agama
dalam Perspektif Paradigma Integrasi-Interkoneksi, Intizar, Vol. 24, No. 1, hal. 83-84.
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bekerja di instansi pemerintah dalam berbagai fungsi dan jabatan. Banyak
faktor yang menyebabkan mengapa pada masa tersebut lulusan lembaga
pendidikan Islam nyaris tidak mengalami hambatan berarti untuk bekerja
di instansi pemerintahan maupun berkiprah di tengah masyarakat sebagai
pemimpin non-formal. Faktor tersebut di antaranya adalah masih
sedikitnya jumlah angkatan kerja (supply) dibandingkan dengan besarnya
lapangan kerja (demand), mutu pendidikan yang terjaga, serta faktorfaktor lain yang terkait dengan pola pikir, sikap, perilaku masyarakat dan
lain-lain.375
JIka kita melihat analisis pra kondisi dahulu, saat ini, dan masa yang
akan datang tentu akan mengalami perubahan. Maka, jelas perubahan
UIN SGD Bandung memiliki korelasi positif dalam mengantisipasi
persoalan sebagaimana yang telah peneliti paparkan termasuk kebutuhan
angkatan kerja yang akan terus meningkat. Sehingga, dibutuhkan tenaga
kerja yang memiliki keahlian sesuai dengan profesinya. Melihat aspek
kebutuhan itu, maka perguruan tinggi termasuk UIN SGD Bandung perlu
menyiapkan konsep lembaga pendidikan yang mengakomodir kebutuhan
masyarakat

yaitu;

tidak

hanya

menyediakan

pemahaman

akan

keagamaan akan tetapi kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
Dengan demikian, inisiatif perubahan IAIN Bandung menjadi UIN
Bandung

adalah

momentum

utama

dalam

menjawab

perlunya

pelaksanaan wider mandate sebagai bentuk respon segala kesenjangan
yang terjadi dan sekaligus respon perlunya perubahan. Akan tetapi, perlu
diingat bahwa pelaksanaan "wider mandate" jangan sampai melupakan
peran utama UIN SGD Bandung yaitu "main mandate". Kebutuhan
perubahan UIN Bandung selain desakan dari masyarakat Jawa Barat juga
sebagai kebutuhan bagi masyarakat. Ketika masih menjadi lembaga
pendidikan IAIN, sebenarnya sudah banyak yang menginisiasi kebutuhan
375

Husni, Konsep Wahyu Memandu Ilmu dan Penerapannya Pada Kurikulum Universitas
Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Disertasi Pascasarjana UIN Sunan
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wider mandate lembaga tersebut. Hal itu dibuktikan dengan dukungan dan
dorongan Perguruan Tinggi Umum (PTU) di Jawa Barat seperti ITB,
UNPAD dan PTU lainnya agar IAIN Bandung melakukan perluasan atau
pembukaan Prodi-Prodi umum.376 Dukungan tersebut menjadi motivasi
awal perluanya IAIN Bandung melakukan perubahan demi meningkatkan
kualitas lembaga. Selain juga sebagai dorongan dari luar (eksternal)
pentingnya wider mandate PTKI dalam menjawab tantangan perubahan.
Secara ringkas faktor-faktor pendorong perubahan UIN SGD
Bandung baik yang muncul dari dorongan internal maupun eksternal bisa
peneliti rangkum sebagai berikut:
INTERNAL FORCES
1. Penurunan
Popularitas
IAIN/STAIN
2. Citra Negatif
Historis "IAIN"
3. Dikotomi Ilmu

Change of UIN SGD
Bandung
EKSTERNAL
FORCES
1. Globalisasi dan
Modernisasi
2. Islamisasi Sains
3. Wider Mandate

Gambar: 4.12: Faktor Pendorong Perubahan UIN SGD Bandung
Dari pemaparan faktor pendorong perubahan UIN SGD Bandung di
atas, tidak ada satu faktor yang menunjukkan secara khusus orientasi
perubahan menjadi World Class University (WCU). Itu artinya sebetulnya
manajemen perubahan yang tampil dalam proses perubahan lembaga
UIN SGD Bandung dalam rangka melakukan pengembangan dan
perbaikan kelembagaan berbagai faktor yang lebih substansial dan lebih
luas
376

serta

bukan

hanya

satu

tujuan

sementara.

Sehingga

Wawancara, SMSD Anggota Satuan Penjaminan Internal (SPI) UIN Sunan Gunung
Djati Bandung, Bandung 28 Agustus 2018.
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ketidakberhasilan dalam mencapai WCU di UIN SGD Bandung bukan
menjadi

ketidakberhasilan

dalam

mencapai

WCU.

Justru

orintasi

perubahan lembaga ini memiliki visi yang lebih luas yaitu; beradaptasi
pada sumber perubahan utama membangun lembaga pendidikan Islam
yang lebih kompetitif.
Gambaran singkat matrik faktor pendorong perubahan UIN Sultan
Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.6: Faktor perubahan UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung
MATRIK FAKTOR PERUBAHAN UIN RIAU DAN UIN BANDUNG
UIN RIAU
UIN BANDUNG
Internal
Eksternal
Internal
Eksternal
Penurunan
popularitas
kelembagaan
IAIN
Kesadaran
untuk berubah
(awareness to
change)
Pertumbuhan
organisasi
Membangun
identitas baru &
kehadiran
pimpinan baru
Keputusan
pimpinan

Mengikuti tren
perubahan

Penuruan
popularitas
IAIN/STAIN

Globalisasi &
modernisasi

Keharusan
(necessity)
melakaukan
perubahan
Perubahn pasar
(market change)
Kompetisi global
(global
competition)

Citra negatif
histori "IAIN"

Islamisasi sains

Dikotomi ilmu

Wider mandate

Wider mandate

Pesan normatif Al-Qur'an

Dari semua faktor pendorong yang telah peneliti paparkan baik dari
UIN Suska Riau maupun UIN SGD Bandung hakikatnya memiliki peranan
penting dalam proses perubahan kedua lembaga tersebut. Besarannya
pengaruh baik dari faktor pendorong internal maupun eksternal tentu
tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Secara umum, berbagai
faktor yang telah peneliti tampilkan memberikan kontribusi dorongan baik
secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan situasi dan isu
pada saat kedua lembaga tersebut akan melakukan perubahan.
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Namun demikian, ada satu faktor dorongan yang lahir dari etika
beragama seseorang yang dapat mempengaruhi terjadinya proses
perubahan. Dalam penelitian ini, peneliti sebut sebagai pesan normatif
agama (normatif religion). Pesan normatif agama dalam proses perubahan
kedua lembaga pendidikan Islam baik UIN Suska Riau maupun UIN SGD
Bandung ikut berperan penting dalam meletakkan landasan teologis
perlunya perubahan. Hal tersebut nampak dari konsep STATUTA kedua
lembaga tersebut yang memasukkan sumber ayat-ayat Al-Qur'an dalam
merumuskan baik visi maupun misi dalam orientasi pengembangan
kelembagaan Islam. Selain ayat dalam Al-Qur'an yang telah peneliti
cantumkan di atas tadi, yaitu QS. al-Ra'd ayat 11 bagaimana peran
penting perubahan dalam kehidupan manusia, landasan teologis formal
yang ikut serta menginspirasi kebutuhan perubahan UIN Suska Riau yaitu
dalam QS. Fushilat ayat 53. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

              
     
Artinya: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda
(kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka
sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar.
Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas
segala sesuatu? (QS. Fushilat: 53)
Sementara itu, UIN SGD Bandung menjadikan QS. al-Imran ayat
190-191 sebagai landasan teologis kelembagaannya. Ayat tersebut
berbunyi sebagai berikut:

          
         



           
Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang
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yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil
berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya
Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha
suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (QS. AliImran: 190-191)
Ayat di atas menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan bagaimana
proses perubahan terinspirasi dari nilai-nilai normatif keagamaan Islam
dan sekaligus mendorong perlunya perubahan dalam kelembagaan
pendidikan Islam. Dalam konteks ini, jelas pemahamaan keagamaan yang
baik dari seseorang akan membawa setiap langkah kehidupan berpijak
pada sumber utama ajaran Islam. Jelas, keyakinan bahwa Al-Qur'an
memiliki relevansi sepanjang masa yang mesti diijtihadi menjadi bagian
penting bagi tokoh perubahan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam
khususnya di UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung menghantarkan
perubahan yang tidak kering dari nilai-nilai agama. Akhirnya, nilai-nilai
normatif agama (normatif religion) inilah yang membedakan dengan faktor
dorongan perubahan lain dari Barat (Sekuler) yang tidak banyak dijadikan
pijakan utama dalam menghadapi perubahan.
Dari hasil penjabaran analisis faktor pendorong perubahan UIN
Suska Riau dan UIN SGD Bandung dapat disimpulkan bahwa faktor yang
menjadikan manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam belum mampu
menghasilkan World Class University adalah: 1) Secara reputasi dan
perangkingan UIN Suska Riau dan UIN Bandung masih memiliki reputasi
yang rendah secara global, meskipun dalam aspek tertentu (PTKI)
keduanya memiliki keunggulan; 2) Baik UIN Riau dan UIN Bandung belum
memiliki pengembangan WCU secara jelas dan terukur; 3) Orientasi
dorongan menjadi WCU masih dalam tatanan self declaration dan belum
didukung oleh kelayakan pencapaian WCU; 4)

WCU adalah media

(washilah) pengembangan kelembagaan pendidikan Islam, dan bukan
tujuan utama (ghoyyah); dan 5) Tidak ada satu dorongan sekalipun yang
mengkhususkan terjadinya proses perubahan karena kebutuhan World
Class University. Hal tersebut tergambar dari beberapa faktor pendotong
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perubahan baik UIN Riau dan UIN Bandung sebagaimana yang telah
peneliti gambarkan pada table 4.6 menunjukkan bahwa tidak ada satu
dorongan satupun yang mengkhususkan terjadinya perubahan karena
kebutuhan WCU. Dorongan perubahan lebih diakibatkan faktor dorongan
sumber utama perubahan yang mengharuskan lembaga pendidikan Tinggi
Islam harus mampu melakukan perubahan dalam upaya bertahan
(survive) dalam dinamika perubahan yang terus terjadi.
Akhirnya, harus diakui dalam penelitian ini belum tercapainya
manajemen perubahan pendidikan tinggi Islam dalam menggapai World
Class University
pendidikan

tinggi

lebih diakibatkan karena manajemen perubahan
Islam

dipersiapkan

dalam

rangka

perubahan

kelembagaan dari IAIN menjadi UIN. Selain juga, WCU dalam tatanan UIN
Riau dan UIN Bandung masih belum dibarengi capaian reputasi dan
perangkingan secara global. Meskipun dalam beberapa aspek, kedua
lembaga ini memiliki reputasi yang cukup baik di tingkat nasional
khususnya PTKI. Dengan demikian, kebelumtercapaian UIN Riau dan UIN
Bandung menjadi World Class University tidak menjadi penghalang kedua
lembaga ini berbenah diri guna meningkatkan kualitas kelembagaan yang
unggul kedepannya. Hal tersebuat dapat dilihat dalam rencana strategis
kedua lembaga ini ingin ikut serta dalam kontestasi reputasi dunia.

2. Manajemen Perubahan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN
Sunan Gunung Djati Bandung
a. Manajemen Perubahan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Perubahan institusi yang terjadi di UIN Suska Riau tidak luput dari
konsep manajemen perubahan yang terjadi dalam proses me-manage
perubahan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, perubahan
memerlukan sebuah konsep maupun model manajemen perubahan yang
ideal sebagai bentuk antisipasi tujuan perubahan. Tujuan akhirnya adalah
terjadinya ketercapaian perubahan secara positif demi kemajuan lembaga
pendidikan Islam.
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1) Proses Perubahan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Sejarah singkat, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
(IAIN Suska) Pekanbaru sebagai cikal bakal UIN Suska Riau, didirikan
pada tanggal 19 September 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia No. 194 Tahun 1970. Institut ini diresmikan
berdirinya oleh Menteri Agama Republik Indonesia K.H. Ahmad Dahlan
pada tanggal 19 September 1970 berupa penandatanganan piagam dan
pelantikan Rektor yang pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali.377
IAIN Suska ini pada mulanya berasal dari beberapa Fakultas dari
Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang kemudian dinegerikan, yaitu
Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syariah
Universitas Islam Riau di Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Masjid
Agung An-Nur Pekanbaru.
Dengan persetujuan Pemerintah Daerah, maka Institut Agama Islam
Negeri Pekanbaru ini diberi nama dengan Sultan Syarif Kasim, yaitu nama
Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau terakhir, yang juga nama
pejuang nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa
dan pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk di bidang pendidikan.
Ketika didirikan, IAIN Susqa hanya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu
Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari’ah, dan Fakultas Ushuluddin. Namun
sejak tahun 1998, IAIN Suska mengembangkan diri dengan membuka
Fakultas Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 Tahun 1998 tanggal 24
Februari 1998. Fakultas ini pada mulanya berasal dari Jurusan Dakwah
yang ada pada Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1997 telah berdiri pula
Program Pascasarjana/PPs IAIN Suska Pekanbaru.
Keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN Sultan Syarif
Qasim Pekanbaru muncul melalui Seminar Cendikiawan Muslim (1985),
Seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama
serta cendikiawan se-Propinsi Riau. Tiga tahun berturut-turut (1996, 1997,
377

Kementerian Agama RI UIN Suska Riau, Op. Cit., hal. 1.
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1998) melahirkan rekomendasi: Agar IAIN Sulthan Syarif Qasim
Pekanbaru membuka program studi baru (umum). Melalui keputusan rapat
senat IAIN Susqa tanggal 9 September 1998 yang menetapkan
perubahan status IAIN Susqa menjadi Universitas Islam Negeri (UIN)
Sultan Syarif Kasim Riau, maka dilakukan persiapan secara bertahap.
Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa program
studi umum pada beberapa fakultas, seperti program studi Psikologi pada
Fakultas

Tarbiyah,

program

studi

Manajemen

dan

Manajemen

Perusahaan pada Fakultas Syari’ah, dan program studi Ilmu Komunikasi
pada Fakultas Dakwah. Pada tahun akademik 1999/2000 IAIN Suska
telah pula membuka Program Studi Teknik Informatika. Satu tahun
kemudian, tepatnya tahun akademik 2000/2001, dibuka pula Program
Studi Teknik Industri. Kedua program studi terakhir ini untuk sementara
ditempatkan di bawah administrasi Fakultas Dakwah.
Pada tahun akademik 2002/2003 program studi umum yang ada
pada fakultas diatas dan ditambah beberapa program studi baru,
ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas-fakultas
tersebut adalah Fakultas Sains dan Teknologi dengan Jurusan/Program
Studi Teknik

Informatika,

Teknik Industri,

Sistem

Informasi,

dan

Matematika; Fakultas Psikologi dengan Jurusan/Program Studi Psikologi;
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi Manajemen,
Akuntansi dan Manajemen Perusahaan Diploma III; dan Fakultas
Peternakan dengan Program Studi Ilmu Ternak dengan konsentrasi
Teknologi Produksi Ternak, Teknologi Hasil Ternak dan Teknologi Pakan
dan Nutrisi.
Dengan demikian, pada tahun akademik 2002/2003, IAIN Suska
sebagai persiapan UIN Suska Riau telah mempunyai 8 fakultas, yaitu:
Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari’ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas
Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas
Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Peternakan. Peningkatan
status IAIN menjadi UIN dimaksudkan untuk menghasilkan sarjana muslim
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yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu keIslaman, ilmu pengetahuan dan teknologi secara intergral, sekaligus
menghilangkan pandangan dikotomi antara ilmu keislaman dan ilmu
umum.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau dan Peraturan Menteri
Agama RI Nomor 56 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PMA RI No. 8
Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau, maka
UIN Suska Riau memiliki 8 fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin,
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi,
Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan Fakultas
Pertanian dan Peternakan. 378 Tepatnya pada tanggal 4 Januari 2005
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan
Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 379
Dari sejarah singkat UIN Suska Riau di atas, nampak bahwa terjadi
proses perubahan keorganisasian/kelembagaan. Dari arah kelembagaan
yang sebelumnya berbentuk "institusiasi" menjadi kelembagaan yang
berbentuk "universitasisasi" yaitu Intitut Agama Islam Negeri (IAIN)
menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).
Secara umum perkembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Negeri (PTKIN) di Indonesia mengikuti 3 pola baku yang telah diatur
dalam regulasi yaitu; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut
Agama Islam Negeri (IAIN), dan Universitas Islam Negeri (UIN). Meskipun
dalam perjalanannya ada pengecualian satu kasus dari tahapan STAIN
berubah langsung menjadi UIN sebagaimana yang terjadi di UIN Malang.
Deskripsi ketiga pola tersebut (STAIN, IAIN, UIN) peneliti gambarkan
sebagaimana piramida terbalik yaitu:
378

https://uin-suska.ac.id/profil/sejarah-ringkas-universitas/, diakses pada Tanggal 30
Desember 2019.
379
Dokumen, Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau, PMA No. 23 Tahun 2014.
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Gambar 4.13: Cakupan PTKIN
Dari ketiga gambaran tersebut nampak bahwa istilah sekolah tinggi
adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik
dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam "satu rumpun" ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat,
sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Selanjutnya,
institut adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
"sejumlah" rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika

memenuhi syarat, Institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
Sementara Universitas, universitas adalah Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan
pendidikan vokasi dalam "berbagai" rumpun ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi.380 Dari ketiga pengertian tersebut bisa peneliti
simpulkan bahwa Sekolah Tinggi hanya memiliki satu rumpun ilmu, Institut
memiliki beberapa/sejumlah rumpun ilmu, sedangkan Universitas memilki
berbagai rumpun ilmu. Dari penjelasan tersebut nampak bahwa masingmasing model PTKIN memiliki cakupan bidang rumpun ilmu yang
berbeda-beda sehingga menjadikan pelabelan nama yang berbeda. Dari
satu rumpun ilmu, hingga berbagai rumpun ilmu.

380

PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 1, Nomor 7, 8, 9.
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Sementara itu, proses perubahan IAIN Sultan Syarif Qasim
Pekanbaru diawali gagasan perubahan dari IAIN menjadi UIN yang telah
muncul dalam pertemuan ilmiah seminar cendikiawan muslim, seminar
budaya kerja dalam perspektif Islam, dan dialog ulama serta cendikiawan
se-Provinsi Riau yaitu; pada tahun 1996, 1997, dan 1998. 381 Dalam tahun
berikutnya

perkembangan

IAIN

Susqa

Pekanbaru

melakukan

pengembangan Program Studi (Prodi) dalam kelembagaannya. Selain
juga, perbaikan dalam berbagai aspek kelembagaan dilakukan oleh
pimpinan yang saat itu sedang menjabat sebagai Rektor yaitu Prof. Dr.
Amir Luthfi.
Dalam perjalannya, puncaknya hingga tahun 2002 keluarlah Surat
Keputusan (SK) Rektor IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru tentang Tim
Teknis Peningkatan Status IAIN Susqa menjadi Universitas Islam Negeri
(UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. 382 Pada tahun itu, perubahan IAIN
menjadi UIN secara De Facto (faktanya) sebenarnya sudah terjadi. Akan
tetapi, secara Dejure (legal) pengakuan Presiden atau keluarnya SK dari
pusat baru pada awal tahun 2005. Secara defacto pada tahun 2002 IAIN
Suska Riau sudah berubah menjadi UIN meskipun dengan SK
Gubernur383 karena berbagai pengembangan dan pembukaan Prodi
sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Apa yang dialami UIN
Suska Riau baru memperoleh SK secara resmi pada tahun 2005 menjadi
salah satu hambatan proses perubahan tersendiri yaitu; proses tarik ulur
kebijakan pusat dalam memutuskan perubahan tersebut. Di samping itu,
masih santernya peran sentralisasi pendidikan bisa jadi mempengaruhi
kebijakan dalam memutuskan sebuah keputusan strategis. Meskipun di
atas kertas UIN Suska Riau telah lebih awal mengajukan dan
mempersiapkan segala sesuatunya, namun dalam implementasinya justru
381

Kementerian Agama RI UIN Suska Riau, Op. Cit., hal. 2.
Lihat lampiran dokumen, Perlawanan Daerah Terhadap 'Kebijakan Pusat', Sebuah
Catatan Harian Prof. Dr. Amir Luthfi (Rektor IAIN/UIN Suska Riau Tahun 1996-2005),
hal. 278.
383
Wawancara, MN Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2005-2010/2010-2014,
Pekanbaru 06 Juni 2018.
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UIN Suska Riau terdahului oleh rekan PTKIN yang lain dalam berkonversi
menjadi UIN. Itu bukti bahwa proses perubahan selalu memungkinkan
mengalami kendala yang muncul baik dari internal lembaga maupun
eksternal lembaga.
Dalam proses perubahan, selalu memiliki berbagai karakteristik
perubahan baik model perubahan maupun pendekatan perubahan. Jika
mengutip teori Anderson, ia mengelompokkan 3 tipe perubahan organisasi
yaitu; perubahan pengembangan (development change), perubahan
transisi

(transitional

change),

dan

perubahan

transformasi

(transformational change). Ketiga teori tersebut bisa digambarkan sebagai
berikut:
Development Change

Transition Change

Old State

Transition
State

Transformational Change

New
State
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Gambar 4.14: Three Types of Organizational Change384
Kasus perubahan UIN Suska Riau jika peneliti sandingkan dengan
teori Anderson di atas, maka konsep perubahan organisasi yang tepat
terjadi dalam proses perubahan UIN Suska Riau yaitu menggunakan
perubahan transisi (Transitional Change). Alasan yang melandasinya yaitu
pergeseran respon pada pergeseran signifikan pada kekuatan lingkungan
baik eksternal maupun internal atau kebutuhan pasar. Selain itu, proses
perubahan IAIN Suska Riau menjadi UIN Suska Riau juga mengalami
proses prakondisi masa lalu menjadi masa kini. Meskipun sebetulnya
semua proses perubahan mengalami pra kondisi masa lalu dan masa
yang terbaru Itu artinya pergeseran terjadi dalam perubahan organisasi
yang mengakibatkan terjadinya masa transisi peralihan dari IAIN menjadi
UIN atau yang biasa kita sebut sebagai proses re-organisasi. Gambaran
secara umum proses perubahan transisi UIN Suska Riau sebagai berikut:
OLD STATE IAIN
Intitut
Statuta
Visi dan misi
3 Fakultas
Fasilitas
Struktur Organisasi
SDM

TRANSITION
Proposal perubahan
Penambahan prodi
Tim Perubahan

Agent of Change

NEW STATE UIN
Universitas
Statuta
Visi dan misi
8 Fakultas
Fasilitas
Struktur Organisasi
SDM

Gambar 4.15: Transitional Change of UIN Suska Riau
Dari model gambaran transition change yang terjadi di UIN Suska
Riau di atas nampak bahwa model tersebut menjadi sangat relevan dalam
perubahan keorganisasian UIN Suska Riau. Proses perubahan yang
dialami UIN Suska Riau mengalami 3 fase yaitu kondisi masa lalu (old
state), masa transisi (transition), dan masa saat ini (new state). Ketiga
384

Dean Anderson, Beyond Change Management (San Fransisco: Pfeiffer, 2010), hal.
53.
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fase tersebut menunjukkan bahwa fase pergeseran terjadi karena
dilatarbelakangi oleh kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek
termasuk bidang lembaga pendidikan berada di garis terbelakang. 385
Padahal jika menelisik sejarah keislaman, umat Islam pernah Berjaya
dalam bidang ilmu pengetahuan (science). Siapa yang tidak kenal dengan
ketokohan Ibn Rusd, Ibnu Sina, al-Farabi, al-Khawarizmi, dan Ibn Haitam,
mereka memiliki puncak sejarah keilmuan dalam Islam yang tidak
diragukan lagi. Melalui kesadaran ketertinggalan itulah kemudian umat
Islam melakukan berbagai perubahan termasuk bidang pendidikan
dengan landasan pernah memuncaki sejarah keilmuan sains. Tantangan
melakukan perubahan bukan perkara mudah, mengingat saat ini kita
masih jauh tertinggal oleh berbagai perkembangan ilmu pengetahuan
(science) dan teknologi. Akan tetapi, semua ketertinggalan bukan berarti
tidak mungkin tercapai selama kita selalu terbuka dalam setiap perubahan
yang terjadi, namun tetap menjaga nilai-nilai keislaman sebagai distingsi
identitas lembaga pendidikan Islam.
Dalam sejarah panjang

UIN Suska Riau dalam melakukan

perubahan tetap mempertimbangkan berbagai aspek kekuatan (The
Strengthness) dan kelemahan (The Weakness) perlunya melakukan
perubahan. Proses perubahan dari IAIN Susqa Pekanbaru menjadi UIN
Suska Riau tidak semerta-merta diterima oleh semua khalayak umum.
Mengingat paradigma awal pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
(PTKI) berorientasi pada kajian keagamaan Islam (dirosah Isalamiyah).
Baru kemudian pada penemuan ide-ide baru oleh para tokoh tentang
pentingnya wider mandate bagi PTKI menjadi pembuka pintu perubahan
berbagai PTKIN di Indonesia. Siklus perjalanan sejarah perubahan UIN
Suska Riau melakukan perubahan adalah sebagai berikut:

385

Wawancara, MH Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 31 Mei 2018
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International Seminar Mekkah
"Integrasi Sain" 1977

IAIN resmi berdiri
KMA No 194 tahun 1970

Periode
Perintis

SK Tim Teknis Perubahan
IAIN ke UIN Suska Riau
21 Januari 2002

Ketetapan keputusan senat
Perubahan IAIN ke UIN
1998

Penambahan beberapa fakultas,
Fak. Dakwah, Pascasarjana
1997, 1998

Periode
IAIN

SK Gubernur Riau 2002
Lokal

Lobi Politik
2002-2004

Persetujuan Mendiknas
perubahan IAIN ke UIN
2004

Periode
Transisi

Kepres Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Perubahan IAIN ke UIN Suska Riau

Periode
UIN

Gambar 4.16: Rangkaian Proses Perubahan UIN Suska Riau
Dari gambaran di atas, sejarah UIN Sultan Syarif Kasim Riau dapat
dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu: periode perintisan, periode IAIN,
periode transisi dan periode UIN Suska Riau. Keempat periodesasi
tersebut menghantarkan proses perubahan hingga lahirnya kelembagaan
UIN secara utuh, baik proses tahapan ide, paradigma, hingga pencapaian
gagasan perubahan menuju UIN Sultan Syarif Kasim Riau hingga saat ini.
2) Pendekatan & Tipologi Manajemen Perubahan UIN Sultan Syarif
Kasim Riau
Perubahan dalam tatanan organisasi adalah sebuah keniscayaan.
Organisasi sebagai organisasi terbuka (open organitation) harus mampu
mengantisipasi segala kemungkinan perubahan yang terjadi. Baik yang
muncul

dari

faktor

dorongan

internal

maupun

eksternal

yang

mempengaruhi, perubahan dalam organisasi mesti terjadi. UIN Suska
Riau sebagai salah satu lembaga dan sekaligus bentuk organisasi
Pendidikan Tinggi Islam masuk dalam tatanan dimana perubahan itu
terjadi. Bisa jadi perubahan muncul dari dorongan internal lembaga
maupun eksternal UIN Suska Riau. Akan tetapi hal yang paling perlu
diperhatikan saat ini adalah tren masyarakat dalam memasukkan putraputri mereka ke lembaga pendidikan yang diinginkannya. Tentu tendensi
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kualitas lembaga pendidikan menjadi pertimbangan penting, selain juga
distingsi lembaga pendidikan Islam secara khusus yaitu mendapatkan
keseimbangan antara pengetahuan umum (science) dan pengetahuan
keagamaan (Islamic studies).
Jika mengacu pada teori manajemen perubahan, ada beberapa
bentuk pendekatan manajemen perubahan dari IAIN ke UIN. Dalam
manajemen perubahan biasa dikenal dengan dua pendekatan manajemen
perubahan yaitu perubahan terencana (planned change) dan perubahan
darurat (emergent change).386 Dalam satu kasus mungkin perubahan
terencana sangat tepat untuk digunakan. Namun dalam kasus lain bisa
jadi pendekatan perubahan darurat mungkin saja lebih cocok. Dalam
kasus perubahan IAIN Suska Riau menjadi UIN pendekatan manajemen
perubahan menggunakan tipe planned change. Adapun dalam melakukan
perubahan terencana memiliki beberapa tahapan yaitu 1) Explorasi; 2)
Planning; 3) Action; dan 4) Integration.
Secara sederhana gambaran matrik pendekatan planned change
dalam manajemen perubahan IAIN Suska Riau menjadi UIN Riau sebagai
berikut:
Tabel 4.7: Matrik Tahapan Perubahan Terencana UIN Suska Riau
PLANNED CHANGED UIN SUSKA RIAU
1. Eksplorasi
pengetahuan
kebutuhan perubahan
Eksplorasi
2. Analisis faktor eksternal
3. Analisis faktor internal
1. Persiapan perubahan
Planning
2. Mendesain perubahan
1. Implementasi perubahan
Action
2. Peggeseran situasi old
state ke new state
1. Penguatan perubahan
Integration
2. Konsolidasi perubahan
3. Monitoring perubahan

WAKTU
Th 1996-1998

Th 1998-2002
Th 2002-2005

Th 2005-Sekarang

Dari sajian tabel di atas, perubahan terencana yang terjadi di UIN
Suska Riau memiliki karakteristik terukur dan jelas. Perencanaan yang
386

Wibowo, Manajemen Perubahan (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 117.
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dilakukan dalam proses perubahan menunjukkan indikator bahwa proses
perubahan memerlukan persiapan dan kematangan dalam berbagai
aspek. Perubahan yang terjadi tidak hanya dilakukan dalam aspek
kelembagaan semata. Akan tetapi perubahan mindset justru lebih memiliki
tingkat kesulitan dalam menata pengembagan keorganisasian lembaga
Pendidikan Islam. Selain itu, UIN Suska Riau sebagai Universitas Islam
Negeri pertama di pulau Sumatera tidak diragukan lagi telah banyak
melakukan

berbagai

persiapan

untuk

menembus

pusat

dalam

memberikan perizinan perubahan kelembagaan menjadi UIN.
Sementara itu, jika dilihat dalam aspek tipologi manajemen
perubahan yang terjadi di UIN Suska Riau dari IAIN menjadi UIN adalah:

Adaptive
change

Reintroducing
a familiar
practice

Innovative
change

Introducing a practice new
to the organization

Radically
Innovative
change

Introducing a practice
new to the industri

Low

High
• Degree of complexity,
Cost and uncertainty
• Potential for resistance
to change

Gambar 4.17: Tipologi Perubahan Kreitner dan Kinicki
Dari gambaran tipologi perubahan yang ditawarkan oleh Kretner
Kinicki dapat peneliti simpulkan bahwa tipologi perubahan ada 3 yaitu;
perubahan adaptasi (adaptive change). Tipologi perubahan tersebut bisa
digambarkan sebagai proses perubahan dengan cara menirukan model
perubahan yang sudah ada. Kompleksitas kesulitannya sangat rendah
dibandingkan dengan tipologi perubahan yang lainnya karena tipologi ini
cenderung menirukan dan mengulang perubahan yang sama oleh unit
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kerja yang berbeda. Selanjutnya, perubahan inovasi (innovative change).
Perubahan ini ditandai adanya inovasi baru dalam sebuah organisasi dan
memiliki tingkat kompleksitas yang sedang (mid compexity). Dan yang
terakhir adalah perubahan radikal (radically change). Perubahan ini
menawarkan perubahan yang sangat berbeda dengan aturan dan
kebiasaan yang ada. Selain itu, perubahan ini dicirikan dengan paling
tinggi tingkat kompleksitasnya karena cenderung paling menakutkan
kepercayaan pimpinan dan keberhasilannya. Pilihannya hanya dua yaitu
keberhasilan atau kegagalan. Dari ketiga aspek tipologi perubahan
tersebut, peneliti melihat bahwa UIN Sultan Syarif Kasim Riau masuk
pada tipologi innovative change.
Sejarah perubahan yang terjadi di UIN Suska Riau sangat memiliki
tingkat kompleksitas yang tinggi. Selain perubahan yang sudah lama
diperjuangkan, UIN Riau memiliki distingsi sejarah dalam catatan PTKIN di
Indonesia. Dalam sejarahnya, UIN Riau mampu membuka jalan baru bagi
terbukanya program studi umum (eksakta) di Indonesia. Hal tersebut
dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa "Yang pertama kali mengajukan
ide pembukaan teknik Informatika (TI) di kalangan PTKIN di seluruh
Indonesia adalah UIN Suska Riau. Bahkan, IAIN Jakarta, sebelum
membuka program studi TI melakukan studi banding ke IAIN Suska". 387
Hal tersebut membuktikan UIN Riau mampu membuat terobosan
perubahan

inovasi

baru

dimana

PTKIN

memiliki

keterbukaan

pengembangan keilmuan eksakta sebagaiaman perguruan tinggi umum.
Pada tahun 1998 UIN Suska Riau telah merencanakan pembukaan
Prodi

eksakta

untuk

memenuhi

persyaratan

pembukaan

sebuah

universitas. Meskipun ada beberapa pihak keberatan atas rencana itu,
karena sudah dianggap melenceng jauh dari visi dan misi UIN Suska
Riau. Namun, oleh Prof. Dr. Amir Luthfi tetap dilakukan karena sudah hasil
kesepakatan dari dialog ulama-cendekiawan. Maka Program Studi (Prodi)
387

Dokumen, Perlawanan Daerah Terhadap 'Kebijakan Pusat', Sebuah Catatan Harian
Prof. Dr. Amir Luthfi (Rektor IAIN/UIN Suska Riau Tahun 1996-2005), hal. 25.

259

eksakta yang dibuka adalah Teknik Informatika (TI).388 Perjalan ini yang
menjaid catatan sejaran baru perkembangan PTKIN mampu membuka
Prodi eksakta non-keislaman. Padahal semestinya jika dilihat dari
ketentuan yang berlaku yaitu pembukaan program studi umum/eksakta
harus melalui izin Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional. 389
Apa yang telah terjadi di UIN Suska tersebut menunjukkan bahwa
perubahan terjadi dalam aspek kelembagaan yang memang tidak bersifat
adaptif. Namun, lebih cenderung perubahan tersebut bersifat inovatif.
Dalam tipologi perubahan inovatif memang memiliki karakteristik yaitu
pembaharuan. Dibukanya Prodi Teknologi Informasi di UIN Suska Riau
menunjukkan adanya pembaharuan perubahan kelembagaan pendidikan
khususnya Pendidikan Tinggi Islam dan sekaligus mematahkan mitos
bahwa PTKI hanya berkutat pada kajian keIslaman. Hal tersebut juga
menghilangkan stigma dikotomi ilmu dalam kalangan akademisi Islam
yang selama ini muncul. Dengan demikian, peniadaan dikotomi akan
mempertegas bahwa dalam keilmuan sumber Islam tidak dibedakan
sumbernya. Karena segala sumber ilmu pengetahuan hakikatnya
bersumber dari satu yaitu Tuhan.
Jika melihat perjalanan perkembangan UIN Suska Riau, perubahan
inovasi yang terjadi pada lembaga ini diinisiasi dengan dibukanya Prodi
eksakta yang selama ini hanya bisa diselenggarakan oleh Perguruan
Tinggi Umum (PTU). Meskipun dalam perjalanannya mengalami kesulitan
dan berbagai hambatan, namun komitmen perubahan yang kuat dan
didasari oleh argumentasi yang logis, akhirnya puncak pembukaan Prodi
baru umum tetap dilakukan oleh penggagas perubahan UIN Suska Riau.
Diantara prodi-prodi umum yang menjadi landasan terbentuknya fakultas
eksakta dan umum pada UIN Suska Riau adalah:
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Gambar 4.18: Daftar Prodi Pengembangan Prodi Umum UIN Suska Riau
Dari gambaran pengembangan Prodi umum di atas, secara legalformal pada awalnya memang mengalami tarik ulur dari sisi pengakuan.
Dalam

aspek

kelembagaan

Perguruan

Tinggi

Islam

memang

menyelenggarakan Prodi keIslaman sebagai core utama pengembangan
keilmuan. Namun, dengan kesadaran dari berbagai pihak dalam
menghilangkan stigma dikotomi ilmu, UIN Suska Riau memberanikan diri
dalam melakukan inovasi perubahan secara nyata. Hal itu dibuktikan
dengan dibukanya Teknik Informatika (TI) mengakibatkan muncul
gejolakmasa pro dan kontra para mahasiswa terkait pengakuan program
studi tersebut selain juga beberapa Prodi umum lainnya. Hal tersebut
mengakibatkan adanya desakan masa mahasiswa setiap hari untuk
meminta kejelasan status prodi-prodi umum itu.390 Gejolak itu memang
terkait perizinan yang masih belum tuntas dari Kementerian Pendidikan
Nasional (Kemendiknas). Selain, tarik ulur perizinan Prodi umum karena
390
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terkait core visi utama PTKI yaitu menyelenggarakan kajian keIslaman
(Islamic studies). Sementara Prodi TI adalah tidak masuk dalam kajian
Keislaman dan jauh melenceng dari fakultas yang ada. Meskipun dalam
kasus dialektika rumitnya perizinan pembukaan prodi-prodi umum IAIN
Susqa Pekanbaru guna berkonversi menjadi UIN tidak sepenuhnya
masalah teknis adaministrasi, akan tetapi sudah masuk ke ranah politik
like dan dislike.
Melalui komitmen yang kuat, ketidakmungkinan itu tetap memiliki
jalan

keluar.

Kesadaran

akan

ketertinggalan

ilmu

pengetahuan

membangitkan ide-ide baru dalam pengembangan keilmuan khususnya di
PTKIN. Cikal bakal itulah yang melahirkan sedikit banyak kemudian
perubahan UIN harus sejajar dengan berbagai universitas lainnya.
Termasuk di dalamnya pembukaan prodi umum teknik Informatiika (TI).
Mitos IAIN yang hanya memiliki kajian Keislaman akhirnya terjawab lewat
sejarah perubahan UIN Suska Riau. Dalam hal ini, Rektor ITB
berkomitmen akan membantu perguruan tinggi manapun yang akan
membuka program studi ini (TI), termasuk IAIN Susqa Pekanbaru. Bahkan
beliau mengatakan "sebetulnya untuk membuka prodi ini, ITB lebih dekat
dengan UIN Bandung secara geografis, akan tetapi karena tidak ada
minat dan inisiatif untuk membuka program studi ini, maka ITB justru
bekerja sama dengan IAIN Susqa yang lebih jauh secara geografis".391
Dukungan ITB membuktikan UIN Suska Riau memiliki inisiatif yang
luas dalam perubahan kelembagaan pendidikan. Perubahan yang terjadi
tidak sebatas melakukan perubahan secara kelembagaan semata yaitu
dengan sekedar menirukan lembaga pendidikan yang lain, akan tetapi
melihat

kebutuhan

setempat

yang

berorientasi

pada

kebutuhan

masyarakat secara luas.
Akhirnya, pendekatan planned change yang terjadi di UIN Suska
Riau mampu menghantarkan kematangan dalam proses menuju UIN
391
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Suska Riau hingga saat ini. Perencanaan dalam sebuah perubahan
menjadi tolak ukur keberhasilan awal dalam proses mengeksekusi
perubahan. Selain itu, tipologi perubahan innovative change menunjukkan
jati diri penggagas perubahan UIN Suska Riau memiliki konsep inovatif
dan perhitungan yang sangat matang. Kemampuan pengetahuan ternyata
tidak cukup dalam membekali perubahan, butuh multi skill dalam melihat
peluang dan tantangan perubahan hari ini, esok, dan yang akan datang.
Butuh komitmen, keberanian, dan pantang menyerah dalam melakukan
perubahan. Ketidakpuasan dalam satu capaian harus dijadikan pacuan
untuk mencapai berbagai tujuan capain yang baru. Sehingga, kita akan
terus berproses melakukan kreatifitas yang baru untuk terus kita capai
menuju kematangan kualitas yang diharapkan. Begitulah semestinya
Lembaga Pendidikan Islam dalam melihat tantangan dan peluang
kedepannya.
3) Model Manajemen Perubahan UIN Suska Riau
Proses perubahan adalah kepastian dalam semua lini kehidupan.
Tidak terkecuali lembaga pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam
lembaga

pendidikan

menuntut

adanya

pengelolaan

(to

manage)

perubahan secara tepat, cepat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Untuk melihat model manajemen perubahan UIN Suska Riau, peneliti
mencoba menggunakan model manajemen perubahan yang ditawarkan
oleh Burners. Burner memaparkan 3 proses organisasi yang bersifat
independen yaitu; 1) The choice process, yang berkaitan dengan sifat,
lingkup dan fokus pengambilan keputusan; 2) The trajectory process, yang
berhubungan dengan masa lalu organisasi, arah masa depan, hasil dari
visi, maksud dan tujuan; dan 3) The change process, yang mencakup
pendekatan pada mekanisme untuk mencapai, dan hasil perubahan. 392
Dalam aspek historis perubahan PTKIN di Indonesia, UIN Suska
Riau memiliki sejarah panjang dalam dinamika perubahan. Selain proses
perubahannya yang cukup rumit, liku-liku proses perubahan UIN Suska
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Riau menghantarkan kematangan dalam mengelola proses perubahan.
Bahkan jika dihubungkan dengan keterkaitan pelopor perubahan PTKIN
secara nasional, UIN Suska Riau termasuk dalam bagian Lembaga
Pendidikan Tinggi pelopor itu.393 Sebagaimana peneliti ungkapkan diawali,
analisis bentuk manajemen perubahan yang terjadi di UIN Suska Riau
menggunakan teori Burners. Gambaran teori manajemen perubahan
Burnes dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Context

Choice
process

Trajectory

Focus

Vision

Trajectory
process

Strategy

Change
Objectives
Change
process

Planning

People

Gambar 4.19: Model Manajemen Perubahan Burnes394
Dari gambaran model manajemen perubahan di atas, maka hasil
analisis manajemen perubahan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dapat
peneliti deskripsikan melalui tabel matrik di bawah ini.
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Tabel 4.8: Matrik Manajemen Perubahan UIN Suska Riau
NO

CHANGE
MANAGEMENT

ELEMEN
Organizational
organisasional)

1

The Choice
Process

2

The Trajectory
Process

3

The Change
Process

context

UIN SUSKA RIAU
(konteks Analisi faktor kekuatan dan kelemahan (SWOT)
1. Kekuatan dan kelemahan bentuk IAIN Riau (SWOT)
2. Driver forced internal dan eksternal IAIN Riau

Focus of choice (fokus pilihan)

Perhatian pada aspek perubahan global
1. Integrasi sains IAIN Riau
2. Wider mandate IAIN Riau
Organizational trajectory (lintasan Perkembangan organisasi masa lalu dan masa yang akan datang
organisasional)
1. Perkembangan IAIN Riau masa lalu, sekarang, dan yang akan datang
Vison (visi)
Reorientasi visi, misi, dan tujuan
1. Visi IAIN Riau di masa yang akan datang
2. Misi IAIN Riau dalam mencapai visi
3. Nilai manfaat (valuated outcome) perubahan IAIN Riau
Strategy (strategi)
Strategi pencapaian (renstra)
1. Strategi IAIN Riau dalam mencapai visi
2. Renstra (Rencana Strategis) IAIN Riau
Change (perubahan)
Perubahan lembaga PTKIN
1. Perubahan IAIN Riau
2. Visi, strategi, & perubahan IAIN Riau
Objective & outcome (tujuan & Tujuan dan manafaat konversi PTKIN
manfaat)
1. Tujuan & manfaat IAIN Riau melakukan perubahan
2. Pemicu (the trigger) IAIN Riau melakukan perubahan
Planning the change (merencanakan Perencanaan perubahan PTKIN
perubahan)
1. Perencanaan IAIN Riau melakukan perubahan ke UIN
2. Pembentukan panitian perubahan IAIN Riau
3. Perencanaan aktivitas (activity planning) kegiatan untuk program perubahan
IAIN Riau
People (orang)
Menciptakan keinginan untuk berubah, keterlibatan individu-individu, dan
memahami ketakutan untuk berubah
1. Menciptakan atmosfir kesadaran akan pentingnya perubahan IAIN Riau
2. Memahami resistensi dan ketakutan perubahan di lingkungan IAIN Riau
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3. Melibatkan banyak pihak dalam melaksanakan proses perubahan IAIN Riau
Notes: Analisis hasil data berdasarkan pengalaman perubahan UIN Suska Riau
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Secara lebih detail, tiga proses manajemen perubahan Burners
sebagai pendekatan memanage perubahan UIN Suska Riau dapat
dipahami secara lebih luas sebagai berikut:
Pertama, The Choice Process (proses pilihan). Dalam proses pilihan
terdapat beberapa elemen yaitu: 1) Organizational context (konteks
organisasional). Dalam konteks organisasional lembaga Pendidikan Tinggi
Islam (UIN Suska Riau) harus mampu melihat kekuatan dan kelemahan
sebuah lembaga pendidikan secara global. Jika disandingkan dengan
analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, dan threat) (kekuatan,
kelemahan, peluang, dan tantangan) maka lembaga pendidikan PTKI
harus mampu memetakan kekuatan dan kelemahannya sebagai pondasi
utama dalam pengembangan kelembagaan. Ketidakmampuan dalam
melihat ancaman dan tantangan lembaga pendidikan secara baik, jelas
menghantarkan penurunan minat mahasiswa untuk belajar di lembaga
tersebut. Bentuk "intitusi" IAIN Riau misalnya, seandainya masih
dipertahankan maka peluang bagi alumni madrasah untuk memilih
berkuliah di perguruan tinggi tersebut bisa jadi akan berpindah ke
Perguruan Tinggi (PT) lain. Alasannya, jelas minat masyarakat saat ini
termasuk generasi muda (mileneal) ilmu pengetahun (science) dan
teknologi menjadi bagian penting yang diidolakan saat memilih program
studi demi masa depannya. Seandainya saja peluang itu tidak bisa
diantisipasi oleh IAIN Riau, jelas kemerosotan minat pendaftar mahasiswa
akan terus mengalami peningkatan. Selain itu, identifikasi kebutuhan
internal dan eksternal baik yang berupa dorongan perubahan dan asumsi
pasar (market change) sangat penting dilakukan demi memberikan
jawaban terhadap perlunya perubahan institusi dilakukan; 2) Focus of
choice (fokus pilihan). Fokus pilihan adalah pada waktu tertentu lembaga
pendidikan harus mampu memfokuskan perhatian dengan isu yang
sedang berkembang. Isu ini bisa menjadi indikator perlunya pelaksanaan
perubahan secara mendasar. Misalnya gejolak integrasi sains yang
melopori para pemikir perubahan UIN Suska Riau dapat mengilhami
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pemikiran mereka, di mana proses konversi menjadi UIN menjadi sebuah
kebutuhan. Lebih lagi setelah pelaksanaan konferensi internasional di
Makkah pada tahun 1977 yang memberikan rumusan dalam Islam tidak
mengakomodir

istilah

dualisme

ilmu

dan

tidak

mengenal

istilah

mendikotomikan antara ilmu umum (science) dan agama (religion).395
Gejolak tersebut menjadi bagian isu penting bagi IAIN Susqa Pekanbaru
dalam mencari formulasi posisi antara ilmu (science) dan agama (religion).
Sebagai lembaga akademisi yang memunculkan banyak cendekiawan
muslim, UIN Suska Riau ikut serta dalam merespon perkembangan
integrasi sains sebagai bagian yang tidak terpisahkan di masa
perkembangan IAIN dulu. Pengkonsentrasian dalam perkembangan isu
tersebut juga menghantarkan perkembangan isu sebagi role model apa
yang disebut dengan perluasan mandate atau IAIN with wider mandate.
Hingga akhirnya, perubahan IAIN menjadi UIN bagian dari proses wider
mandate sehingga mencapai pada model institusi yang ideal yaitu
"universitas"; dan 3) Organizational trajectory (lintasan organizational).
Lintasan organisasional adalah dimensi perjalanan dari masa ke masa
sebuah lembaga pendidikan. Perlu diingat, bahwa lembaga pendidikan
memilki tiga masa utama yaitu; masa lalu, saat ini, dan masa yang akan
datang. Perkembangan IAIN Susqa Pekanbaru masa lalu misalnya, masih
menjadi masa sekarang yaitu dalam proses yang sedang dijalani. Itu
artinya kebutuhan dan perkembangannya masih sesuai dengan selera
masa pada saat IAIN berlangsung. Berbeda halnya dengan kebutuhan
untuk hari ini, IAIN Susqa Pekanbaru telah menjadi kebutuhan masa lalu
yang seandainya tidak dispekulasikan kebutuhan perubahan masa yang
akan datang bisa jadi tidak memiliki mangsa pasar di masyarakat.
Terbukti, setelah proses perubahan yang saat ini sudah menjadi UIN
Suska Riau sekalipun, justru persaingan itu muncul begitu deras baik dari
lokal, nasional, bahkan global meskipun model ideal institusi "universitas"
395
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terpenuhi sejak tahun 2005 silam. Oleh sebab itu, dimensi kebutuhan
lintasan organisasi harus mampu diantisipasi baik saat ini bahkan untuk
kebutuhan yang akan datang. Karena kebutuhan hari ini bisa jadi akan
menjadi kebutuhan masa yang akan datang, dan kebutuhan masa yang
akan datang akan menjadi rutinitas kebutuhan kita pada hari ini. Dan
sirkulasi perjalanan lintasan organisasi tersebut akan terus berjalan dan
itulah perubahan.
Kedua, The Trajectory process (proses lintasan). Dalam proses
lintasan digambarkan terdiri dari 3 dimensi yaitu; 1) Vision (visi). Dalam
sebuah kelembagaan yaitu; lembaga Pendidikan Tinggi Islam visi adalah
bagian penting dalam meletakkan pondasi awal sebagai mimpi masa
depan lembaga. Kemana arah lembaga tersebut akan diarahkan, dan
seperti apa model yang akan dicapai demi memberikan pelayanan jasa
pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam aspek pelayanan
penyediaan jasa pendidikan, tentu UIN Suska Riau ingin memberikan
yang

terbaik

bagi

masyarakat

sesuai

kebutuhannya.

Untuk

merealisasikannya, maka lembaga pendidikan IAIN Susqa Pekanbaru
melihat asumsi-asumsi kebutuhan. Lebih lanjut, kebutuhan proses
perubahan menjadi sangat penting agar lembaga PTKI secara umum
mampu menampung peserta didik dari semua latar belakang pendidikan
baik latar belakang pendidikan umum (SD, SMP, SMA) maupun latar
belakang pendidikan madrasah (MI, MTs, MA) dan Pondok Pesantren.
Dalam aspek lain, kebermanfaatan proses perubahan IAIN menjadi UIN
sangat besar dibandingkan kekhawatiran termarginalkannya prodi dirosah
islamiyah. Meskipun kekhawatiran tersebut juga perlu diantisipasi sebagai
bagian dalam melihat keberhasilan paradigma keilmuan PTKIN secara
utuh (kaffah); 2) Strategy (strategi). Strategi dalam sebuah pencapain visi
kelembagaan sangat

penting.

Selain sebagai

metode

atau cara

pencapain, strategi memberikan kejelasan arah kegiatan yang akan
dilaksanakan. IAIN Suska Riau dalam mempersiapkan perubahan institusi
dengan menambahkan prodi-prodi umum sebagai bagian strategi
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pencapaian

institusi

yang

ideal.

Strategi

lain

yaitu

terbentuknya

kepanitiaan tim teknis perubahan status IAIN Susqa menjadi UIN Sultas
Syarif Kasim Riau,396 di mana tim teknis ini yang mengeksekusi berbagai
proses persiapan perubahan PTKIN khususnya di UIN Riau. Strategi lain
yang juga dilakukan dalam kasus perubahan UIN Suska Riau saat terjadi
persolan secara teknis hambatan perubahan adalah dengan melakukan
lobi-lobi pusat melalui jenjang kekuasan yang lebih tinggi dengan tanpa
melanggar prosedur yang menyalahi hukum. Strategi semacam ini, di satu
sisi bisa jadi sangat dibutuhkan mengingat dinamika politik yang tidak
menentu. Apalagi bisa jadi saat proses perubahan terjadi, tidak
memberikan keberuntungan bagi pejabat yang berwenang; dan 3) Change
(berubah). Perubahan adalah sebuah kepastian. Tidak ada yang tidak
mengalami perubahan termasuk lembaga Pendidikan Tinggi Islam. IAIN
menjadi UIN memberikan jawaban kebutuhan perubahan bagi lembaga
PTKI. Secara facto, perubahan UIN Suska Riau telah resmi berubah
menjadi UIN sejak tahun 2002 dengan keluarnya SK Gubernur Riau
karena dinamika konflik antara pusat dan daerah. Namun, secara dejure,
Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 baru memberikan
jawaban pasti bahwa proses perubahan UIN Suska Riau telah terealisasi.
Hasil tersebut merupakan suatu proses panjang dan kompleks penuh
dinamika konflik yang membuat UIN Suska Riau sebetulnya memiliki
pengalaman

tersendiri

dalam

mencapai

sebuah

perubahan

yaitu

penyatuan tekad antara visi, strategi, dan pencapaian perubahan.
Ketiga, The Change Process (proses perubahan). Proses perubahan
dalam manajemen perubahan terdiri dari tiga elemen yaitu; 1) Objective &
outcome (tujuan & manfaat). Tujuan dan kebermanfaatan dalam proses
kegiatan maupun perubahan adalah bagian penting yang tidak bisa
dihindarkan. Dalam banyak kasus, proses perubahan bisa saja mengalami
kegagalan karena tujuan dan kebermanfaatan pelaksanaan perubahan
396
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tidak dipikirkan secara matang sehingga mengakibatkan kegagalan.
Kejelasan tujuan dan manfaat perubahan IAIN Susqa Pekanbaru menjadi
UIN Suska Riau sangat mudah diamati yaitu selain keperluan cakupan
mandate, juga memberikan penyesuaian kebutuhan pasar lembaga
pendidikan secara global. Dimana pasar global adalah bagian penting
pemicu (the trigger) terjadinya perubahan di semua lini kehidupan. Selain
itu, isu integrasi ilmu secara internasional mengimitasikan IAIN Susqa
Pekanbaru sudah semestinya mengubah model lembaga pendidikan yang
ideal yaitu "universitas". Bentuk tersebut juga menjawab adanya stigma
negatif pendikotomian keilmuan sains dan agama; 2) Planning the change
(merencanakan perubahan). Proses perencanaan perubahan adalah
bagian terpenting dari proses perubahan. Kematangan perencanaan
perubahan mampu memberikan stimulus positif dalam pelaksanaan
proses perubahan. Sebaliknya, perencanaan yang kurang matang akan
berdampak pada kebingungan dalam proses perubahan. Sehingga,
perencanaan dalam proses perubahan IAIN Susqa Pekanbaru (PTKI)
mampu dirancang secara baik dengan adanya persiapan pembentukan
panitia perubahan (agent of change) IAIN Riau. Selain itu, keberadaan
pelaksaan aktivitas (activity planning) sebagai bagian penting dalam
merencanakan perubahan termasuk di dalamnya adalah

Renstra

pengembangan kelembagaan UIN; dan 3) People (orang). Orang atau
biasa disebut Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagian terpenting
dalam aspek

perubahan. Perannya yang begitu penting mampu

mempengaruhi perubahan secara individu, kelompok, dan organisasi
secara berkesinambungan. Terciptanya perubahan di IAIN Susqa
Pekanbaru, jelas memiliki korelasi keingingan individu-individu untuk
melakukan perubahan. Kesadaran perubahan yang lahir dari diri
perorangan mampu memberikan doktrin positif bagi lembaga Pendidikan
Tinggi Islam untuk terus meningkatkan kualitas secara terus menenerus.
Sementara itu, adanya resistensi perorangan tentang perubahan IAIN
menjadi UIN Suska Riau bagian dari kewajaran. Mengingat proses
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perubahan

selalu

membawa

suasanan

ketidaknyamanan,

ketidakseimbangan, dan ketidakpastian bagi SDM di sekitar. Dan UIN
Suska Riau telah melalui fase itu, dimana ada kekhawatiran pelaksanaan
perubahan memarginalkan prodi-prodi Agama yang menjadi bagian utama
kajian IAIN selama ini. Solusi keterlibatan banyak pihak dalam
melaksanakan proses perubahan UIN Suska Riau terbukti mampu
meredam resistensi perubahan yang pernah ada meskipun tidak semua
orang memahaminya. Selain proses komunikasi dan sosialisasi, ternyata
keterlibatan banyak pihak mampu menghantarkan minimnya resistensi
perubahan UIN Suska Riau dan mampu bertahan hingga saat ini.
Dari ketiga proses manajemen perubahan yang telah peneliti
paparkan tersebut, perubahan hakikatnya pasti terjadi dan harus di-mange
secara baik. Penanganan perubahan yang salah, bisa mengakibatkan
kegagalan. Sebaliknya, penanganan perubahan secara baik, akan
mengahsilkan perubahan yang diinginkan dan berkualitas. Kita sepakat
perubahan pasti membawa kecemasan bagi individu-individu maupun
kelompok. Karena perubahan selalu membawa ketidakpastian. Akan
tetapi pilihan lembaga pendidikan tidak melakukan perubahan bukanlah
solusi.

Apalagi

PTKI

adalah

lembaga

pendidikan

penyedia

jasa

pendidikan, dimana masyarakat luas menjadi konsumennya. Dalam
proses perubahan UIN Suska Riau sebagaimana peneliti paparkan tadi
jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa manajemen perubahan
menghantarkan proses perubahan secara baik dan tuntas yaitu konversi
IAIN menjadi UIN menghasilkan lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang
ideal.
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b. Manajemen Perubahan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
1. Proses Perubahan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Proses perubahan UIN Sunan Gunung Djati tidak luput dari Sejarah
berdirinya institusi tersebut. Sementara itu, Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Gunung Djati Bandung tidak lepas dari IAIN Sunan Gunung Djati
Bandung karena UIN merupakan kelanjutan dan pengembangan dari IAIN
SGD Bandung.
IAIN SGD Bandung didirikan pada tanggal 8 April 1968 M bertepatan
dengan 10 Muharram 1388 H berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI
Nomor 56 Tahun 1968. Kehadiran IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
merupakan hasil perjuangan para tokoh umat Islam Jawa Barat. Dimulai
pada tahun 1967, sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, dan
cendekiawan Muslim Jawa Barat yang diprakarsai oleh K. H. Anwar
Musaddad, K.H. A. Muiz, K.H. R. Sudja’i, dan Arthata dengan persetujuan
KDH Jawa Barat, mereka membentuk Panitia Perizinan Pendirian IAIN di
Jawa Barat. Panitia tersebut kemudian disahkan oleh Menteri Agama RI
dengan SK-MA No. 128 Tahun 1967.
Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor
56 Tahun 1968 secara resmi berdiri untuk pertama kalinya IAIN Sunan
Gunung Djati Bandung. Berdasarkan SK Menteri Agama tersebut, panitia
membuka 4 Fakultas: (1) Syari’ah, (2) Tarbiyah, (3) Ushuluddin di
Bandung, dan (4) Tarbiyah di Garut. IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
terdiri dari Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari’ah, Fakultas Tarbiyah di
Bandung. Fakultas Syari’ah dan Fakultas lainnya yang ada di Bandung
berlokasi di Jl. Lengkong Kecil No. 5.
Pada tahun 1973, IAIN SDG Bandung pindah ke Jalan Tangkuban
Perahu No. 14 Pada tahun 1974 IAIN SGD pindah lagi ke Jalan Cipadung
(sekarang Jl. A.H. Nasution No. 105). Pada tahun 1970, dalam rangka
rayonisasi, Fakultas Tarbiyah di Bogor dan Fakultas Syari’ah di Sukabumi
yang

semula

berinduk

kepada

IAIN

Syarif

Hidayatullah

Jakarta

digabungkan pada Fakultas Induk di Bandung. Sedangkan untuk Fakultas
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Tarbiyah Cirebon yang semula berafiliasi ke IAIN Syarief Hidayatullah,
tanggal 5 Maret 1976 menginduk ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Pada perkembangan berikutnya, pada tahun 1993, didirikan dua
fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Adab. Pada tahun
1997, pengembangan diarahkan dalam bentuk penyelenggaraan Program
Pascasarjana, yang dimulai dengan membuka Program S.2 Pascasarjana.
Pada tahun 1997, terjadi perubahan kebijakan penataan sistem
rayonisasi untuk IAIN. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 Fakultas Tarbiyah Cirebon yang
semula menjadi cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati
Bandung meningkat statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAIN) Cirebon; demikian juga Fakultas Syari’ah Serang yang semula
merupakan cabang Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
statusnya menjadi STAIN Serang. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No.
57 Tahun 2005, tanggal 10 Oktober 2005, bertepatan dengan tanggal 6
Ramadhan 1426 H, IAIN berubah statusnya menjadi UIN Sunan Gunung
Djati Bandung.397
Dari sejarah singkat UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung di
atas,

nampak

kelembagaan

bahwa
secara

terjadi

proses

mendasar.

perubahan

Dari

arah

keorganisasian/

kelembagaan

yang

sebelumnya berbentuk "institusiasi" menjadi kelembagaan yang berbentuk
"universitasisasi". Tidak jauh berbeda dengan perubahan UIN Suska Riau,
UIN

SGD

Bandung

melakukan

proses

perubahan

dari

bentuk

kelembagaan IAIN menjadi UIN. Sehingga secara umum perkembangan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia
mengikuti 3 pola baku yang telah diatur dalam regulasi yaitu; Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN),
dan Universitas Islam Negeri (UIN). Sementara itu, posisi awal UIN SGD
awal berdirinya sudah menyandang bentuk IAIN yang secara otomatis
397

https://uinsgd.ac.id/tentang-uin-sgd-bdg/tentang-kami/sejarah-singkat-uin-dan-iain/,
diakses pada Tanggal 30 Desember 2019.
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tahapan perubahan berikutnya adalah universitas. Bentuk tersebut hingga
saat ini memang sudah final, bahwa istilah "universitas" memiliki konotasi
perubahan bentuk paling akhir dengan asumsi universitas memiliki
cakupan yang cukup luas dalam semua bidang yang dapat menjembatani
kebutuan permintaan masyarakat.
Secara singkat, perjalananan sejarah proses perubahan UIN Sunan
Gunung Djati Bandung melakukan perubahan adalah sebagai berikut:
Prakarsa tokoh muslim Jawa Barat
Pendirian IAIN 1967

IAIN resmi berdiri
KMA No 56 tahun 1968

Periode
Perintis

Penambahan fakultas baru dakwah,
adab, & pascasarjana
1993

Perubahan rayonisasi (Tarb. Bogor,
Syari'ah Sukabumi, & Tarb. Cirebon)
Dari IAIN Jakarta ke IAIN Bandung
1970

Periode
IAIN

Perubahan rayonisasi IAIN
Cikal bakal STAIN Cirebon, STAIN
Serang
1997

Kepres Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Perubahan IAIN ke UIN SGD
Bandung

Periode
UIN

Gambar 4.20: Rangkaian Proses Perubahan UIN SGD Bandung
Dari gambar di atas, agak berbeda dengan proses perubahan UIN
Suska Riau bahwa sejarah UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung
dapat dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu: periode perintisan, periode
IAIN, dan periode UIN SGD Bandung. Ketiga periodesasi tersebut
menghantarkan proses perubahan kelembagaan UIN secara utuh, baik
proses tahapan ide, paradigma, hingga pencapaian gagasan perubahan
menuju UIN SGD Bandung.
Jika dilihat dari aspek kesulitannya, proses perubahan UIN SGD
Bandung relatif lebih mudah dan lancar dibandingkan dengan UIN Suska
Riau. Hal tersebut terlihat dari ketiadaan gambar garis transisi transisi
yang ditampilkan sebagaimana gambar yang terjadi dalam proses
perubahan UIN Suska Riau. Dalam aspek perkembangan paradigma
pemikiran awal munculnya pendirian IAIN SGD bandung sendiri lebih
didominasi dari kebutuhan yang muncul dari local wisdom masyarakat dan
tokoh muslim di Jawa Barat. Kemudahan dalam melakukan proses
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perubahan kelembagaan tentu bersamaan dengan kedekatan akses UIN
SGD Bandung dengan perolehan akses informasi dari pusat terutama UIN
Jakarta yang sebetulnya sudah memiliki pondasi kuat dalam melakukan
perubahan. Sementara, secara kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
kebutuhan ketokohan jawa sentris pada saat itu sudah mendominasi
dibandingkan dengan SDM di luar pulau Jawa. Bukan berarti hanya di
pulau Jawa yang memiliki kualitas SDM yang cukup baik, akan tetapi lebih
kepada kesiapan SDM dalam melakukan perubahan relatif sudah cukup
memadai dan siap. Apalagi jika dikaitkan dengan kebijakan pembangunan
pada masa itu lebih dominan di pulau jawa dibandingkan dengan luar
jawa.
Pengaruh keberbedaan proses, tahapan hingga dinamika konflik
dalam melakukan perubahan memang tidak bisa dijadikan tolak ukur
utama dalam melihat

cepat

atau lambatnya

keberhasilan dalam

melakukan sebuah transfromasi dari STAIN, IAIN menjadi UIN. Pengaruh
kebijakan, tekanan politik, berbagai indikator kesiapan, letak geografis dan
informasi komunikasi bisa menjadi pendorong cepat atau lambatnya
sebuah perubahan yang diinginkan. Dengan begitu, proses perubahan
UIN SGD Bandung sebagai bagian perubahan yang relatif tidak
mengalami kendala yang berarti karena dalam perjalanannya proses dari
IAIN menjadi UIN tidak peneliti temukan bagian permasalahan yang
menghambat keluarnya Surat Keputusan Presiden no 57 tahun 2005
tentang peralihan IAIN menjadi UIN SGD Bandung.
Sementara itu, berpijak pada model teori perubahan organisasi
sebagaimana yang ditawarkan oleh Anderson, ia mengelompokkan 3 tipe
perubahan organisasi yaitu: perubahan pengembangan (development
change), perubahan transisi (transitional change), dan perubahan
transformasi (transformational change).
digambarkan sebagai berikut:

Ketiga teori tersebut

bisa
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Development Change

Trantition Change

Old State

Transition
State

New
State

Transformational Change

Gambar 4.3: Three Types of Organitational Change 398

Gambar 4.21: Three Types of Organizational Change
Jika dianalisis, model perubahan UIN SGD Bandung sebagaimana
tawaran teori Anderson, maka konsep perubahan organisasi yang tepat
terjadi dalam proses perubahan UIN SGD Bandung adalah perubahan
perkembangan (Development Change). Alasan yang melandasinya yaitu
proses perubahan ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan transition
change. Asumsi dasar dalam perubahan perkembangan ini adalah
perbaikan dan menjadi lebih baik. Selain itu, proses perubahan IAIN SGD
Bandung menjadi UIN SGD Bandung tampak lebih mudah dibandingkan
dengan UIN Suska Riau. Aspek perubahan UIN SGD Bandung lebih
398

Dean Anderson, Beyond Change Management (San Fransisco : Pfeiffer, 2010), hal.
53.
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tampak

pada

perbaikan

dalam

perluasan

akses

kelembagaan

sebagaimana PTKIN yang telah lebih dahulu menjadi UIN. Gambaran
secara umum proses perubahan perkembangan UIN SGD Bandung
adalah sebagai berikut:
NEW STATE UIN
Universitas
Statuta
Visi dan misi
8 Fakultas
Fasilitas
Struktur Organisasi
SDM

OLD STATE
IAIN
Institut
Statuta
Visi dan misi
4 Fakultas
Fasilitas
Struktur
Organisasi
SDM

Gambar 4.22: Model Proses Perubahan UIN SGD Bandung
Dari analisis proses perubahan yang telah dilakukan di UIN SGD
Bandung tampak jelas bahwa proses perubahan dilakukan dalam rangka
perbaikan dan pengembangan kelembagaan pendidikan Tinggi Islam.
Ketertinggalan model "institusi" pendidikan tinggi Islam bisa saja
mengancam keberlangsungan lembaga pendidikan tersebut. Mau tidak
mau, suka tidak suka proses perubahan kelembagaan mesti dilakukan
dalam

rangka

beradaptasi

di

lingkungan

yang

terus

mengalami

perubahan. Lebih lagi globalisasi dan modernisasi menghantarkan
perubahan dalam semua aspek kehidupan tidak terkecuali lembaga
pendidikan yang harus mampu tetap survive.
2. Pendekatan & Tipologi Manajemen Perubahan UIN Sunan Gunung
Djati Bandung
UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Perguruan Tinggi Islam
di Jawa Barat memiliki peranan strategis di masyarakat. Keberadaanya
selain sebagai penopang perubahan sosial juga menjadi mercu suar
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peradaban

keilmuan

di

Indonesia.

Tidak

mengherankan

jika

keberadaanya di tengah masyarakat harus mampu memberikan selera
kebutuhannya sebagai bentuk penyedia jasa pendidikan dan konsumen
pendidikan (masyarakat).
Dalam gejolak perubahan status beberapa Perguruan Tinggi
Kegamaan Islam Negeri dari STAIN menjadi IAIN, atau dari IAIN menjadi
UIN merupakan salah satu bentuk upaya dalam membangun formulasi
keilmuan secara holistik dan integratif, dan mampu mempresentasikan
universitas

Islam

yang

ideal,

sekaligus

mampu

menjembatani

kesenjangan pemahaman antara ilmu-ilmu agama Islam di satu sisi,
dengan science ilmu umum di sisi lain yang selama ini ada skat yang
memisahkan antara keduanya.
Terjadinya perubahan dalam tatanan organisasi adalah sebuah
keniscayaan. Organisasi sebagai organ terbuka harus bisa mengantisipasi
segala kemungkinan perubahan yang terjadi. Baik faktor internal maupun
eksternal yang mempengaruhi, perubahan dalam organisasi mesti terjadi.
UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung sebagai salah satu lembaga
Pendidikan Tinggi Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
perubahan itu sendiri. Bisa jadi perubahan muncul adanya dorongan dari
faktor internal maupun eksternal lembaga UIN Sunan Gunung Djati
Bandung. Akan tetapi, hal yang mesti dicermati adalah tren masyarakat
dalam

memasukkan

putra-putrinya

ke

lembaga

pendidikan

yang

diinginkannya. Tentu orang tua melihat kualitas lembaga pendidikan
menjadi pertimbangan penting, selain juga distingsi lembaga pendidikan
Islam secara khusus yaitu memperoleh keseimbangan pengetahuan
umum (science) dan pengetahuan keagamaan (dirosah islamiyah) secara
integral.
Jika berpijak pada teori manajemen perubahan, ada beberapa
bentuk pendekatan manajemen perubahan kelembagaan dari IAIN ke
UIN. Dalam manajemen perubahan biasa dikenal dengan dua pendekatan
manajemen perubahan yaitu perubahan terencana (planned change) dan
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perubahan darurat (emergency change). Dalam satu kasus mungkin
perubahan terencana sangat tepat untuk digunakan. Namun dalam kasus
lain bisa jadi pendekatan perubahan darurat mungkin lebih tepat
digunakan. Dalam kasus perubahan IAIN SGD Bandung menjadi UIN
pendekatan manajemen perubahan yang digunakan adalah tipe planned
change. Tidak berbeda dengan proses perubahan yang terjadi pada UIN
Suska Riau, dalam melakukan perubahan UIN SGD Bandung memiliki
beberapa tahapan yaitu 1) Explorasi; 2) Planning; 3) Action; dan 4)
Integration. Semua aspek perubahan yang dilakukan para penggagas
lembaga UIN SGD Bandung menjadikan perencanaan sebagai bagian
yang sangat penting dalam mencapai sebuah tujuan. Hal tersebut juga
diperkuat dengan dibukanya berbagai program studi umum dan
dibentuknya kepanitiaan formasi perubahan sebagai respon persiapan
dalam melakukan perubahan kearah "universitas".
Secara sederhana gambaran matrik pendekatan planned change
dalam manajemen perubahan IAIN SGD Bandung menjadi UIN SGD
Bandung adalah:
Tabel 4.9: Matrik Tahapan Perubahan Terencana UIN SGD Bandung
PLANNED CHANGED UIN SGD BANDUNG
1. Eksplorasi
pengetahuan
kebutuhan perubahan
Eksplorasi
2. Analisis faktor eksternal
3. Analisis faktor internal
1. Persiapan perubahan
Planning
2. Mendesain perubahan
1. Implementasi perubahan
Action
2. Peggeseran situasi old
state ke new state
1. Penguatan perubahan
Integration
2. Konsolidasi perubahan
3. Monitoring perubahan

WAKTU
Th 1997-2002

Th 2002-2004
Th 2004-2005

Th 2005-Sekarang

Dari deskripsi tabel di atas, perubahan terencana yang terjadi pada
UIN SGD Bandung memiliki karakteristik terukur dan jelas. Perencanaan
yang dilakukan dalam proses perubahan menunjukkan indikator bahwa
proses perubahan memerlukan persiapan dan kematangan dalam
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berbagai aspek. Bahkan proyeksi konversi IAIN menjadi UIN SGD
Bandung yang diproyeksikan sejak tahun 2005-2006 justru dapat
dilakukan lebih awal yaitu tahun 2005 yang semestinya dilakukan pada
tahun 2006.399 Proses perubahan tidak hanya dilakukan dalam aspek
kelembagaan semata. Akan tetapi, perubahan mindset dan paradigma
mesti

ikut

serta

beradaptasi

dalam

menata

pengembangan

keorganisasian lembaga Pendidikan Islam. Selain itu, bersamaan dengan
konversi IAIN menjadi UIN, paradigma yang dibangun dalam rangka
pengembangan UIN SGD Bandung adalah pengembangan paradigma
UIN dengan paradigma Research University.400
Sementara itu, jika dilihat dalam aspek tipologi manajemen
perubahan yang terjadi di UIN SGD Bandung dari IAIN menjadi UIN
adalah:

Adaptive
change

Reintroducing
a familiar
practice

Innovative
change

Introducing a practice new
to the organization

Radically
Innovative
change

Introducing a practice
new to the industri

Low

High
• Degree of complexity,
Cost and uncertainty
• Potential for resistance
to change

Gambar 4.23: Tipologi Perubahan Kreitner dan Kinicki
Dari gambaran tipologi perubahan yang ditawarkan oleh Kretner
Kinicki dapat peneliti pahami bahwa tipologi perubahan ada 3 jenis yaitu;
399

Moh. Najib, Research University: Konsep dan Model Kajian Keilmuan dalam
Pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung: Siguda Press, 2008),
hal. 51.
400
Ibid., hal. 51.
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perubahan adaptif (adaptive change). Tipologi perubahan tersebut bisa
digambarkan sebagai proses perubahan dengan cara menirukan model
perubahan yang sudah ada. Kompleksitas kesultannya sangat rendah
dibandingkan dengan tipologi perubahanyang lainnya karena tipologi ini
cenderung menirukan dan mengulang perubahan yang sama oleh unit
kerja yang berbeda. Selanjutnya, perubahan inovasi (innovative change).
Perubahan ini ditandai adanya inovasi baru dalam sebuah organisasi dan
memiliki tingkat kompleksitas yang sedang (mid complexcity). Dan yang
terakhir adalah perubahan radikal (radical change). Perubahan ini
menawarkan perubahan yang sangat berbeda dengan aturan dan
kebiasaan yang ada. Selain itu, perubahan ini dicirikan dengan paling
tinggi tingkat kompleksitasnya karena cenderung paling menakutkan
kepercayaan pimpinan dan keberhasilannya. Pilihannya hanya dua yaitu
keberhasilan atau kegagalan. Dari ketiga aspek tipologi perubahan
tersebut, tipologi perubahan yang terjadi di UIN SGD Bandung cenderung
masuk dalam tipologi adaptive change yang relatif sangat mudah
dibandingkan dengan tipologi yang lain.
Historis perubahan pada UIN SGD Bandung relatif memiliki tingkat
kemudahan dalam proses berkonversi dibandingkan dengan UIN Suska
Riau. Kemudahan tersebut menghantarkan UIN SGD Bandung tidak
banyak mengalami kendala dalam proses perubahan dari IAIN menjadi
UIN. Jika dilihat dari aspek resiko, perubahan adaptif memiliki tingkat
kerendahan penolakan dan hambatan. Hal itu disebabkan oleh sudah
tersedianya model yang dijadikan pijakan utama dalam menirukan
perubahan. Selain itu, berbeda dengan inovatif change, model perubahan
adaptif tidak banyak menawarkan hal baru karena lebih pada peniruan
proses perubahan yang sudah tersedia.
Dalam kajian literatur sejarah perubahan UIN SGD Bandung tidak
peneliti temukan hambatan berarti dalam proses perubahan UIN
sebagaimana yang terjadi pada UIN Suska Riau. Sebagaimana syarat
umum dalam perubahan menjadi "universitas", kelengkapan batas minimal
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jumlah fakultas umum juga harus terpenuhi yaitu; misalnya adanya
fakultas sains.
Pendirian Fakultas Sains dan Teknologi di UIN SGD Bandung tidak
terlepas dari proses perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan
Gunung Djati Bandung menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). IAIN
Sunan Gunung Djati Bandung berdiri pada tanggal 10 Muharam 1388 H.
bertepatan dengan tanggal 8 April 1968. Perubahan IAIN Sunan Gunung
Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 10
Oktober 2005 sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2005
yang diresmikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Februari
2006. Fakultas Sains dan Teknologi berdiri atas dasar Peraturan Menteri
Agama Republik Indonesia Tanggal 16 Maret 2006 Nomor 6 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati Bandung. Pada Bab II pasal 4 tercantum bahwa salah satu
Fakultas dalam susunan organisasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Tanggal ini dianggap sebagai
tanggal berdirinya Fakultas Sains dan Teknologi di Lingkungan UIN Sunan
Gunung Djati Bandung. 401
Selanjutnya, sebagai dasar pengembangan lembaga adalah Surat
Rekomendasi

Direktur

Jenderal

Pendidikan

Tinggi

(Dirjen

Dikti)

Departemen Pendidikan Nasional nomor 4469/D/T/2004 tanggal 12
Nofember 2004 tentang Rekomendasi Pembukaan Program-program studi
umum pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Surat Persertujuan
Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 179/MPN/KI/2004 tanggal 10
Desember 2004 tentang persetujuan Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati
Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Surat Menteri
Agama RI mengenai Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan
IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati
dengan nomor MA/89/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang ditujukan ke
401

http://bio.uinsgd.ac.id/sejarah-jurusan-biologi/, diakses pada Tanggal 02 Februari
2020.
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dengan dasar-dasar itu
jurusan yang direkomendasikan untuk Fakultas Sains dan Teknologi di
antaranya

jurusan

Biologi

yang

dibuka

pada

tahun

akademik

2006/2007.402
Kewenangan bagi UIN SGD Bandung untuk membuka fakultas
umum adalah bentuk respon dalam pengembangan kelembagaan.
Fakultas sains dan teknologi yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung
Djati

Bandung

sejatinya

sebagai

bentuk

implementasi

regulasi

pengembangan lembaga. Sejalan dengan dibukanya Fakultas Sains dan
Teknologi, berdiri pula beberapa jurusan dan program studi lain untuk
menopangnya. Pada awalnya Fakultas Sains dan Teknologi hanya
memiliki 2 Jurusan yaitu Jurusan Sains dan Jurusan Teknik, Program
Studi Kimia sendiri pada saat itu masih dibawah naungan Jurusan Sains.
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Nomor
DJ.II/25/2006, Program Studi Kimia berdiri pada senin tanggal 20 Februari
2006, atau bertepatan 20 Muharram 1427 H. Perubahan Program Studi
Kimia menjadi Jurusan Kimia terjadi pada tahun 2011 dengan Ketua
Jurusan Pertama yakni Dr. Asep Supriadin, M.Si. Penyelenggaraan
pendidikan di Jurusan Kimia dimulai angkatan pertamanya pada tahun
ajaran 2008/2009.
Pada tanggal 16 Maret 2006 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
dilengkapi dengan organisasi dan tata kerja yang didalamnya meliputi
susunan organisasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung salah satu
Fakultasnya adalah Fakultas Sains dan Teknologi terdiri dari Program
Studi Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Elektro dan Pertanian. 403
Beberapa fakultas umum tersebut sebagai bagian penting penopang
terbentuknya UIN SGD sebagaimana mengakomodir semua program studi
baik keagamaan maupun sains.

402

http://bio.uinsgd.ac.id/sejarah-jurusan-biologi/, diakses pada Tanggal 02 Februari
2020.
403
https://math.uinsgd.ac.id/sejarah/, diakses pada Tanggal 02 Februari 2020.
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Keberadaan Program Studi (Prodi) umum memang tidak semertamerta menghilangkan kekhawatiran terkait termarginalkannya prodi kajiankajian agama.404 Apalagi tidak sedikit PTKIN setelah menjadi UIN banyak
mengalami dominasi prodi-prodi keilmuan umum dibandingkan dengan
kajian keagamaan Islam. Perubahan di satu sisi memberikan peluang
dengan terbukanya program studi sains dan teknologi demi menjawab
sejarah masa lalu dimana peradaban Islam pernah memuncaki kejayaan
keilmuan sains dan teknologi. Sementara saat ini, tantangan PTKIN
mengemban multi mandat sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang
harus mengakomodir Islamic studies dan sekaligus pengembangan sains
dan teknologi sebagai bentuk lembaga pendidikan yang adaptif terhadap
perkembangan
Dari hasil analisis penelitian ini, aspek tipologi perubahan UIN SGD
Bandung menunjukkan hasil model tipologi adaptif change. Perubahan
adaptif memiliki akses kemudahan dalam proses perubahan. UIN SGD
Bandung sendiri menunjukkan proses perubahan yang relatif cepat dari
target awal perubahan yang ditargetkan pada tahun 2006, justru telah
terealisasi lebih awal yaitu pada tahun 2005 dapat berkonversi menjadi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Inisiasi penambahan prodi-prodi umum di UIN SGD Bandung terjadi
karena tuntutan kelengkapan fakultas umum (science) sebagai salah satu
syarat minimal terbentuknya model "universitas". Diantara prodi-prodi
umum yang menjadi penopang terbentuknya fakultas eksakta pada awal
terbentuknya UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah:

404

Wawancara, IRW Anggota Konsorsium UIN SGD Bandung, Bandung 29 Agustus
2018.
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Matematika
Biologi
Fisika
Kimia

Fak. Sains &
Teknologi

Pertanian

PRODI
UMUM

Teknik Elektro
Administrasi Publik
Manajemen

Fak. Ilmu Sosial
& Politik

Sosiologi
Psikologi

Fak.
Psikologi

Gambar 4.24: Daftar Prodi Pengembangan Prodi Umum UIN SGD
Bandung
Dari gambar pengembangan Prodi umum di atas, proses
perkembangan prodi tersebut tidak ada hambatan dan berkembang
secara dinamis. Hal itu agak berbeda dengan pengalaman yang terjadi di
UIN Suska Riau yang mengalami dinamika konflik resistensi dari eksternal
pusat terkait pembukaan prodi umum. Kelancaran perkembangan prodi
umum yang ada di UIN SGD Bandung bisa jadi karena persoalan yang
selama ini menjadi tarik ulur antara kewenangan Kementerian Pendidikan
Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenagh) sudah
terselesaikan secara baik. Khususnya dalam kasus awal pembukaan
Prodi Teknik Informatika (TI) di UIN Suska Riau.
Kemudahan dalam proses perubahan PTKIN tidak lain disebabkan
sudah adanya regulasi secara jelas dalam proses perubahan institusi
PTKIN. Apalagi sudah adanya pilot project UIN Jakarta dan UIN
Yogyakarta yang lebih awal menjadi bagian role model kelembagaan di
Indonesia. Diakui atau tidak, dalam posisi perubahan UIN SGD Bandung
telah memperoleh transfer pengalaman dan proses transfer knowledge
dari UIN-UIN yang lebih awal berkonversi. Apalagi posisi strategis
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geografis UIN SGD Bandung yang tidak terlalu jauh antara UIN Jakarta
dan UIN Yogyakarta, maka sangat memungkinkan proses percepatan
adaptasi dalam melakukan perubahan kelembagaan.
Akhirnya, pendekatan planned change yang terjadi di UIN SGD
Bandung mampu menghantarkan kesiapan dalam proses menjadi UIN
SGD Bandung guna melakukan with wider mandate IAIN menjadi UIN.
Perencanaan dalam sebuah perubahan menjadi tolak ukur keberhasilan
awal dalam proses memudahkan UIN SGD Bandung menapaki jejak
perubahan institusi. Kesiapan perencanaan yang matang, akan mampu
membawa kualitas tujuan perubahan yang diinginkan. Sebaliknya,
ketidaksiapan

dalam

merencanakan

perubahan

akan

membawa

kegagalan perubahan. Selain itu, dukungan SDM yang mumpuni,
kemudahan dalam memperoleh akses informasi, dan kedekatan akses ke
pusat pemerintahan menjadi nilai lebih lembaga ini. Hal tersebut karena
lembaga UIN Bandung tidak mengalami kendala yang berarti dalam
melakukan perubahan. Dengan demikian, cukup dengan gagasan
bersama dan kebutuhan bersama mampu menghantarkan IAIN Bandung
menjadi UIN SGD Bandung yang relatif cukup cepat dan mudah tanpa
resistensi yang menghambat perjalanan perubahannya.
3. Manajemen Perubahan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Proses terjadinya perubahan adalah sebuah keniscayaan. Lembaga
pendidikan sebagai bagian organisasi terbuka dituntut mampu melakukan
perubahan secara baik dan tepat. Hasil perubahan hanya memiliki dua
pilihan dalam pencapaiannya yaitu keberhasilan atau kegagalan. Untuk
melihat hal tersebut, tentu dibutuhkan manajemen perubahan sebagai
jawaban dalam me-manage sebuah perubahan secara baik dan tepat.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan manajemen
perubahan yang ditawarkan oleh Burner dalam melihat manajemen
perubahan di UIN SGD Bandung sebagaimana digunakan pada UIN
Suska Riau. Burner mengemukakan 3 proses organisasi yang bersifat
independen yaitu; 1) The choice process, yang berkaitan dengan sifat,

287

lingkup dan fokus pengambilan keputusan; 2) The trajectory process, yang
berhubungan dengan masa lalu organisasi, arah masa depan, hasil dari
visi, maksud dan tujuan; dan 3) The change process, yang mencakup
pendekatan pada mekanisme untuk mencapai, dan hasil perubahan. 405
Perubahan

yang terjadi dalam

sebuah lembaga pendidikan

menuntut adanya pengelolaan (to manage) perubahan secara tepat dan
sesuai dengan tujuan. Dengan begitu, perubahan yang terjadi di UIN SGD
Bandung menghasilkan konsep manajemen perubahan yang dipakai yaitu
dengan teori Burners.
Context

Choice
process

Trajectory

Focus

Vision

Trajectory
process

Strategy

Change
Objectives
Change
process

Planning

People

Gambar 4.25: Model Manajemen Perubahan Burnes
Dari gambaran model manajemen perubahan di atas, maka hasil
analisis manajemen perubahan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat
peneliti deskripsikan melalui tabel matrik di bawah ini.

405

Bernad Burnes, Managing Change, Seventh Edition (United Kingdom: Peorsen
edicational limited, 2017), hal. 428.
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Tabel 4.10: Matrik Manajemen Perubahan UIN SGD Bandung
NO

CHANGE
MANAGEMENT

ELEMEN
Organizational
organisasional)

1

The Choice Process

2

The Trajectory
Process

3

The Change
Process

context

UIN SGD BANDUNG
(konteks Analisi faktor kekuatan dan kelemahan (SWOT)
1. Kekuatan dan kelemahan bentuk IAIN Bandung (SWOT)
2. Driver forced internal dan eksternal IAIN Bandung

Focus of choice (fokus pilihan)

Perhatian pada aspek perubahan global
1. Islamisasi sains IAIN Bandung
2. Wider mandate IAIN Bandung
Organizational trajectory (lintasan Perkembangan organisasi masa lalu dan masa yang akan datang
organisasional)
1. Perkembangan IAIN Bandung masa lalu, sekarang, dan yang akan datang
Viison (visi)
Reorientasi visi, misi, dan tujuan
1. Visi IAIN Bandung di masa yang akan datang
2. Misi IAIN Bandung dalam mencapai visi
3. Nilai manfaat (valuated outcome) perubahan IAIN Bandung
Strategy (strategi)
Strategi pencapaian (renstra)
1. Strategi IAIN Bandung dalam mencapai visi
2. Renstra (Rencana Strategis) IAIN Bandung
Change (perubahan)
Perubahan lembaga PTKIN
1. Perubahan IAIN Bandung
2. Visi, strategi, & perubahan IAIN Bandung
Objective & outcome (tujuan & Tujuan dan manfaat konversi PTKIN
manfaat)
1. Tujuan & manfaat IAIN Bandung melakukan perubahan
2. Pemicu (the trigger) IAIN Bandung melakukan perubahan
Planning
the
change Perencanaan perubahan PTKIN
(merencanakan perubahan)
1. Perencanaan IAIN Bandung melakukan perubahan ke UIN
2. Pembentukan panitian perubahan IAIN Bandung
3. Perencanaan aktivitas (activity planning) kegiatan untuk program
perubahan IAIN Bandung
People (orang)
Menciptakan keinginan untuk berubah, keterlibatan individu-individau, dan
memahami ketakutan untuk berubah
1. Menciptakan atmosfir kesadaran akan pentingnya perubahan IAIN Bandung
2. Memahami resistensi dan ketakutan perubahan di lingkungan IAIN
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Bandung
3. Melibatkan banyak pihak dalam melaksanakan proses perubahan IAIN
Bandung
Notes: Analisis hasil data berdasarkan pengalaman perubahan UIN SGD Bandung
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Secara lebih jelas, tiga proses manajemen perubahan Burners
sebagai pendekatan me-manage perubahan UIN SGD Bandung akan
peneliti paparkan lebih lanjut.
Pertama, The Choice Process (proses pilihan). Dalam proses pilihan
terdapat beberapa elemen yaitu: 1) Organizational context (konteks
organisasional). Dalam konteks organisasional lembaga Pendidikan Tinggi
Islam (UIN SGD Bandung) harus mampu melihat kekuatan (The
strengthness)

dan

kelemahan

(The

weakness)

sebuah

lembaga

pendidikan secara global. Jika disandingkan dengan analisis SWOT
(strength, weakness, opportunities, dan threat) (kekuatan, kelemahan,
peluang, dan tantangan) maka lembaga pendidikan PTKI mampu
memetakan kekuatan dan kelemahan sebagai pondasi utama dalam
pengembangan

kelembagaannya.

Ketidakmampuan

dalam

melihat

ancaman dan tantangan lembaga pendidikan secara baik, jelas akan
menghantarkan kemerosotan minat mahasiswa untuk belajar di PTKI.
Bentuk "institusi" IAIN Bandung misalnya, jelas jika masih dipertahankan
maka peluang bagi alumni madrasah untuk memilih berkuliah di perguruan
tinggi tersebut mungkin tidak banyak. Alasannya, jelas minat masyarakat
saat ini termasuk generasi muda (milenial) ilmu pengetahun (science) dan
teknologi menjadi bagian penting untuk masa depannya nanti. Seandainya
saja peluang itu tidak bisa diantisipasi oleh IAIN Bandung, jelas
ketertinggalan minat mahasiswa akan terus mengalami peningkatan.
Selain itu, identifikasi kebutuhan internal dan eksternal baik yang berupa
dorongan perubahan dan asumsi pasar (market change) sangat penting
dilakukan demi memberikan jawaban terhadap perlunya perubahan
dilakukan; 2) Focus of choice (fokus pilihan). Fokus pilihan adalah pada
waktu tertentu lembaga pendidikan harus mampu memfokuskan perhatian
dengan isu yang sedang berkembang. Isu ini bisa menjadi indikator
perlunya pelaksanaan perubahan secara mendasar. Misalnya gejolak
islamisasi sains yang pernah dikemukakan al-Faruqi maupun al-Attas
sebagai respon terhadap efek negatif yang ditimbulkan dari ilmu
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pengetahuan modern Barat sekuler.406 Gejolak tersebut menjadi bagian
isu penting dalam mencari formulasi hubungan antara ilmu (science) dan
agama (religion) termasuk IAIN SGD Bandung. Sebagai bentuk lembaga
akademisi yang memunculkan banyak cendekiawan muslin, UIN SGD
Bandung ikut serta dalam merespon perkembangan islamisasi sains
sebagai bagian yang tidak terpisahkan di masa perkembangan IAIN dulu.
Pengkonsentrasian

dalam

perkembangan

isu

tersebut

juga

menghantarkan perkembangan isu role model apa yang disebut dengan
perluasan mandate (wider mandate). Hingga akhirnya, perubahan IAIN
menjadi UIN bagian dari proses IAIN dengan with wider mandate sehingga
mencapai pada model institusi yang ideal yaitu "universitas"; dan 3)
Organizational trajectory (lintasan organisasional). Lintasan organisasional
adalah dimensi perjalanan dari masa ke masa sebuah lembaga
pendidikan. Perlu diingat, bahwa lembaga pendidikan memilki tiga masa
utama yaitu; masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang.
Perkembangan IAIN Bandung masa lalu misalnya, masih menjadi masa
sekarang yaitu dalam proses yang sedang dijalani. Itu artinya kebutuhan
dan perkembangannya masih sesuai dengan selera masa pada saat IAIN
di saat itu. Berbeda halnya dengan kebutuhan untuk hari ini, IAIN
Bandung telah menjadi kebutuhan masa lalu yang seandainya tidak
dispekulasikan kebutuhan perubahan masa yang akan datang bisa jadi
tidak memiliki mangsa pasar di masyarakat. Terbukti, setelah proses
perubahan yang saat ini sudah menjadi UIN SGD Bandung sekalipun,
justru persaingan itu sangat terasa baik dari lokal, nasional, bahkan global
mesikipun model ideal intitusi universitas terpenuhi sejak tahun 2005
silam. Oleh sebab itu, dimensi kebutuhan lintasan organisasi harus
mampu diantisipasi baik saat ini bahkan untuk kebutuhan yang akan
datang. Karena kebutuhan hari ini bisa jadi akan menjadi kebutuhan masa
yang akan datang, dan kebutuhan masa yang akan datang akan menjadi

406

Waryani Fajar Riyanto, Op. Cit., hal. 726.
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rutinitas kebutuhan kita pada hari ini. Dan sirkulasi perjalan lintasan
organisasi tersebut akan terus berjalan dan itulah perubahan.
Kedua, The Trajectory process (proses lintasan). Dalam proses
lintasan digambarkan terdiri dari 3 dimensi yaitu; 1) Vision (visi). Dalam
sebuah keroganisasian apalagi lembaga Pendidikan Tinggi Islam visi
adalah bagian penting dalam meletakkan pondasi mimpi masa depan
kelembagaan. Kemana arah lembaga tersebut akan diarahkan, dan
seperti apa model yang akan dicapai demi memberikan pelayanan jasa
pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam aspek pelayanan
penyediaan jasa pendidikan, tentu IAIN SGD Bandung inigin memberikan
yang

terbaik

bagi

masyarakat

sesuai

kebutuhan

mereka.

Untuk

merealisasikannya, maka lembaga pendidikan IAIN SGD Bandung melihat
asumsi-asumsi kebutuhan. Lebih lanjut, keutuhan perubahan menjadi
sangat penting agar lembaga PTKI secara umum mampu menampung
peserta didik dari semua latarbelakang pendidikan baik latar belakang
pendidikan umum maupun latar belakang pendidikan madrasah dan
pondok pesantren. Dalam aspek lain, kebermanfaatan proses perubahan
IAIN

menjadi

UIN

sangat

besar

dibandingkan

kekhawatiran

termarginalkannya prodi dirosah islamiyah. Meskipun kekhawatiran
tersebut juga perlu diantisipasi sebagai bagian dalam melihat keberhasilan
paradigma keilmuan PTKIN secara utuh (kaffah); 2) Strategy (strategi).
Strategi dalam sebuah pencapaian visi kelembagaan sangat penting.
Selain sebagai metode atau cara pencapain, strategi memberikan
kejelasan arah kegiatan yang akan dilaksanankan. IAIN SGD Bandung
dalam mempersiapkan perubahan institusinya dengan menambahkan
prodi-prodi umum sebagai bagian strategi pencapaian institusi yang ideal.
Strategi lain yaitu membuat kepanitiaan tim perubahan yang akan
mengeksekusi berbagai proses persiapan transformasi PTKIN. Dan yang
tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Rencana Strategis (Renstra)
IAIN SGD bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian persiapan
perubahan PTKI. Deskripsi tersebut tergambar dalam alur pengembangan
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UIN SGD Bandung yang secara ekaplisit tertuang dalam Rencana
Strategis

IAIN-UIN

(2004-2008)

butir

pengembangan

bidang

kelembagaan. Selain itu, dalam alur pengembangan UIN SGD Bandung
secara sistematis dan periodik dalam jangka waktu 15 tahun ke depan,
sejak 2004 sampai 2018407; dan 3) Change (berubah). Perubahan adalah
sebuah keniscayaan. Tidak ada yang tidak akan mengalami perubahan
termasuk lembaga Pendidikan Tinggi Islam. IAIN menjadi UIN SGD
Bandung memberikan jawaban kebutuhan perubahan bagi lembaga PTKI.
Secara dejure, Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
memberikan jawaban bahwa proses perubahan UIN SGD Bandung telah
terealisasi. Hasil tersebut merupakan suatu proses panjang dan kompleks
antara visi, strategi, dan hasil perubahan.
Ketiga, The Change Process (proses perubahan). Proses perubahan
dalam manajemen perubahan terdiri dari tiga elemen yaitu; 1) Objective &
outcome (tujuan & manfaat). Tujuan dan kebermanfaatan dalam proses
kegiatan maupun perubahan adalah bagian penting yang tidak bisa
terhindarkan. Dalam banyak kasus, proses perubahan bisa saja
mengalami kegagalan karena tujuan dan kebermanfaatan pelaksanaan
perubahan tidak dipikirkan secara matang sehingga mengakibatkan
kegagalan. Kejelasan tujuan dan manfaat perubahan IAIN SGD Bandung
menjadi UIN SGD Bandung sangat mudah diamati yaitu selain
memperluas cakupan mandate, juga memberikan penyesuaian kebutuhan
pasar lembaga pendidikan secara global. Dimana pasar global adalah
bagian penting pemicu (the trigger) terjadinya perubahan di semua lini
kehidupan; 2) Planning the change (merencanakan perubahan). Proses
perencanaan perubahan adalah bagian terpenting dari proses perubahan.
Kematangan perencanaan perubahan mampu memberikan stimulus positif
dalam pengeksekusian proses perubahan. Sebaliknya, perencanaan yang
kurang matang akan berdampak pada kebingungan dalam proses
perubahan. Sehingga, perencanaan dalam proses perubahan IAIN SGD
407

Moh. Najib, Op. Cit., hal. 50.
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Bandung (PTKI) mesti mampu dirancang secara baik dengan adanya
persiapan pembentukan kepanitian perubahan (agent of change) IAIN
Bandung. Selain itu, keberadaan pelaksaan aktivitas (activity planning)
sebagai bagian penting dalam merencanakan perubahan termasuk di
dalamnya adalah bagian Renstra pengembangan kelembagaan UIN; dan
3) People (orang). Orang atau biasa disebut Sumber Daya Manusia
(SDM) adalah bagian terpenting dalam aspek proses perubahan.
Perannya yang begitu penting mampu mempengaruhi perubahan individu,
kelompok,

dan

organisasi

secara

berkesinambungan.

Terciptanya

perubahan di IAIN SGD Bandung, jelas memiliki korelasi keingingan
individu-individu untuk melakukan perubahan. Kesadaran perubahan yang
lahir dari diri perorangan mampu memberikan doktrin positif bagi lembaga
Pendidikan Tinggi Islam untuk terus meningkatkan kualitas secara terus
menenerus. Sementara itu, adanya resistensi tentang perubahan IAIN
menjadi UIN Bandung tentu hal yang sangat wajar. Mengingat proses
perubahan

selalu

membawa

suasana

ketidaknyamanan,

ketidakseimbangan, serta ketidakpastian bagi individu-individu dan
kelompok. Dan UIN SGD Bandung telah melalui fase itu, dimana ada prokontra kekhawatiran pelaksanaan perubahan memarginalkan prodi-prodi
Agama yang menjadi bagian utama kajian IAIN. Solusi keterlibatan
banyak pihak dalam melaksanakan proses perubahan IAIN Bandung
terbukti mampu meredam resistensi perubahan yang pernah ada. Selain
proses komunikasi dan sosialisasi, ternyata keterlibatkan banyak pihak
dapat mengahantarkan resistensi perubahan UIN SGD Bandung dalam
bertahan hingga saat ini.
Dari ketiga proses manajemen perubahan yang telah peneliti
paparkan

tersebut,

tanggung

jawab

terbesar

dalam

keberhasilan

perubahan terletak pada tim manajemen perubahan (agent of change).
Hal tersebut dikarenakan mereka tidak hanya sekedar merencanakan dan
mengawasi perubahan yang terjadi, tetapi juga memotivasi orang lain
untuk ikut serta dalam mengsukseskan perubahan, selain terkadang
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menghadaapi persoalan-persoalan yang sangat pribadi. Dan itulah
tantangan dalam memanage sebuah perubahan.
Dari dua proses manajemen perubahan baik UIN Sultan Syarif
Kasim Riau dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah peneliti
paparkan di atas, maka selanjutnya peneliti ingin memaparkan rangkaian
matrik kedua lembaga tersebut baik UIN Suska Riau dan UIN SGD
Bandung sebagai penguatan data pembanding dua objek penelitian
tersebut baik dari segi proses perubahan, pendekatan dan tipologi
perubahan, hingga model manajemen perubahan yang digunakan.
Aspek pertama adalah proses perubahan. Baik UIN Suska Riau dan
UIN SGD Bandung tentu menjadi bagian

penting dalam peran

perkembangan perubahan PTKIN di Indonesia khususnya di pulau
Sumatera dan Jawa. Cikal bakal UIN yang sebelumnya menggunakan
nama IAIN menjadi bukti bahwa keberlangsungan perkembangan
organisasi kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam sangat mempengaruhi
orientasi visi dan misi lembaga pendidikan ke depannya. Dengan begitu,
perkembangan PTKIN perlu dilihat dari berbagai aspek dalam melakukan
perubahan, baik aspek historis, maupun aspek organisasi terbuka yang
terus berkembang. Jika peneliti sandingkan dengan teori yang ada, proses
perubahan kedua IAIN tersebut (IAIN Riau dan IAIN Bandung) memiliki
kesamaan pola model perubahan Kurt Lewin yang biasa disebut sebagai
Lewin's three-stage model yaitu (unfreezing, movement, freezing):
Keadaan
Yang diingnkan
Freezing

Status Quo

Changes/Move

Unfreezing

Gambar 4.26: Model Perubahan Kurt Lewin
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Dari ketiga tangga proses perubahan yang ditawarkan oleh Lewin
yaitu; pencairan (unfreezing), perubahan (changing), dan pembekuan
kembali (freezing) adalah konsep yang secara umum sering digunakan
oleh berbagai proses perubahan baik perusahaan maupun lembaga
pendidikan. Tiga tahapan perubahan ini sangat dikenal oleh banyak
kalangan meski terkesan statis. Tidak hanya itu, relevansi perubahan
Lewin yang sangat mudah dipahami juga memiliki kesesuaian dengan
paradigma perubahan secara umum. Dalam penelitian ini peneliti juga
mengadopsi dari 3 tahapan model perubahan Lewin sebagai landasan
utama dalam melihat proses perubahan baik UIN Suska Riau maupun UIN
SGD Bandung. Selain itu, peneliti memodifikasi model Lewin menjadi 5
tahapaan yang dimulai dari doktiring norma agama yang menjadi
landasan

utama

dalam

melakukan

perubahan

terutama

lembaga

pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. Pijakan peneliti menambahkan satu
komponen normasi agama karena asumsi utama dalam melihat
perubahan adalah kesesuaian ajaran agama khususnya Islam dalam
merespon

perubahan

sudah

tertuang

dalam

landasan

beragama

sebagaimana Islam dipahami sebagai ajaran yang universal. Dengan
demikian, teori Lewin secara tidak langsung telah peneliti kembangkan
dengan memasukkan nilai teologis sebagai landasan utama dalam
melakukan proses perubahan. Gambaran model modifikasi tersebut
sebagai berikut:

Status Quo

Doktrin Normasi
Agama

Keadaan
Yang diinginkan

Freezing

Inovation

Changes/Movement

Unfreezing
Waktu

Gambar 4.27: Pengembangan Teori Lewin
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Tahapan tersebut bisa peneliti gambarkan dengan beberapa tahapan
yaitu; tahap pertama doktrin norma agama (doktrining), pencairan
unfreezing, perubahan (changing), pembekuan kembali (freezing), dan
inovasi (innovation).
Tahap

Pertama

doktrining.

Kesadaran

akan

perubahan

menghantarkan seseorang memiliki asumsi bahwa perubahan harus
terjadi. Dalam Islam kesadaran itu sudah tertuang secara mendalam
dalam ajaran beragama. apa yang disebut sebagai idiologi beragama
mengajarkan bahwa jika menginginkan sebuah perubahan menuju
kebaikan sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Ra'd ayat 11, maka
lakukanlah

perubahan.

Selain

ayat

itu,

pesan

hadis

yang

juga

menjelaskan tentang penjelasan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari
kemarin dan hari esok juga harus lebih baik dari hari ini. Kutipan hadirnya
yaitu:
754 :رقم الﺤديث

ُ )حديث مرفﻮع) َحد
ٌ  " َم ِن ا ْست ََﻮى يَ ْﻮ َماهُ فَ ُه َﻮ َم ْغب:ِيث
 َو َم ْن َكانَ يَ ْﻮ ُمهُ ش ًَّرا ِم ْن أ َ ْم ِس ِه فَ ُه َﻮ، ُﻮن
ٌ َُم ْلع
الرؤْ يَا
َ َ ق، يز ب ِْن أَبِي َر اوا ٍد
ُّ صانِي بِ ِه فِي
ُ  ََل يُ ْع َر، " ﻮن
َ  أ َ ْو: ال
ِ ف إِ اَل فِي َمن ٍَام ِلعَ ْب ِد ْالعَ ِز
ِّ ِ  َولَعَ ال، ي
ِ بِ ِزيَادَةٍ فِي
ِِان " َو ِ ا
ٍ ص
َ الزيَادَة َ " َو َم ْن لَ ْم يَ ُﻜ ْن فِي ِزيَادَةٍ فَ ُه َﻮ فِي نُ ْق
ُّ  َر َواهُ ْالبَ ْي َه ِق، آخ ِر ِه
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
: ض ال َخي ِْر خس َْران َوقد قا َل تعَالى
َ ُصان َو ِر ْب ُﺤه
ِ غي َْر َم ْﺤ
َ  ِزيَادَة ال َم ْر ِء فِي دُنيَاهُ نق: ي
ِِّ ِدَ ُّر ْالبُ ْست
ق
ِ صا ِل َﺤا
ْ ََو ْالع
ع ِملُﻮا ال ا
َ  إَِل الاذِينَ آ َمنُﻮا َو،سانَ لَ ِفي ُخس ٍْر
َ اإل ْن
َ ت َوت ََﻮا
ِ ِّ ص ْﻮا بِ ْال َﺤ
ِ  إِ ان،ص ِر
3-1 صب ِْر سﻮرة العصر آية
ص ْﻮا بِال ا
َ َوت ََﻮا
Sekilas makna matan hadis di atas……“Barangsiapa yang dua

harinya (hari ini dan kemarin) sama maka ia telah merugi, barang siapa
yang harinya lebih jelek dari hari sebelumnya, maka ia tergolong orangorang yang terlaknat”…..Asal usul hadit ini tidak diketahui kecuali dalam
mimpinya ‘Abd ‘aziz Bin Abi Rawaad, dia berkata “Nabi berwasiat
kepadaku dalam sebuah mimpi, dengan disebutkan kata tambahan
diakhirnya” (HR al-Behaqy), kemungkinan isi tambahannya adalah
“Barangsiapa tidak terdapat tambahan diharinya maka ia dalam
kekurangan".408 Dari pesan hadis di atas, mengisyaratkan bagaimana

408

http://www.piss-ktb.com/2012/02/307-hadits-setiap-hari-terbaik.html, diakses pada
Tanggal 03 Maret 2020.
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perilaku proses kehidupan manusia itu selalu meningkat kearah yang lebih
baik. Itulah hakikan proses perubahan.
Tahap Kedua unfreezing. Dalam tahapan kedua ini yaitu terkait
pencairan suasana sebelum beranjak ke tahap perubahan, sebuah
organisasi

membuat

dorongan

motivasi

perlunya

adanya

sebuah

perubahan. Kebutuhan akan pemahaman sebuah perubahan menjadi
landasan utama dalam melakukan pencairan. Adanya pemicu perubahan
juga dapat dijadikan landasan dalam melakukan perubahan secara terus
menerus.
Tahap Ketiga changing. Melakukan perubahan dengan mengenalkan
suasana, pekerjaan, dan informasi baru. Doktrin kesadaran bersama
bahwa kehidupan ini terus berubah dan tidak berhenti pada tahapan
pencapaian akhir UIN.
Tahap Keempat freezing. Pada tahapan ini sebuah organisasi harus
mampu memperkuat perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Mungkin
melakukan sebuah perubahan itu sangat mudah, akan tetapi bisa jadi
akan lebih sulit untuk sekedar mempertahankan perubahan yang sudah
tercapai. Analogi itu sangat lumrah terjadi karena seiring dengan waktu
mempertahankan

itu

lebih

sulit

dibandingkan

dengan

melakukan

perubahan itu sendiri.
Tahap Kelima inovating. Setelah melakukan ketercapaian perubahan
secara maksimal, serta kemampuan dalam mempertahankan perubahan.
Tahap berikutnya adalah melakukan pengembangan dan berbagai
inovasi. Dalam tahapan terakhir ini menjadi motivasi utama dalam
melakukan perubahan yaitu perubahan terjadi secara terus-menerus dan
tidak pernah terhenti. Nilai ajaran agama sekalipun melihat bahwa
ketercapaian suatu tujuan setelah melalui proses panjang harus terus
melakukan inovasi. Ketercapaian bukan akhir dalam sebuah proses, justru
ketercapain yang satu harus diikuti dengan ketercapaian yang lain. Capain
perubahan UIN Suska Riau tidak terhenti dalam perubahan semata. Akan
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tetapi harus terus berinovasi dengan segala perubahan menuju yang lebih
baik lagi.
Dengan demikian, kelima tahapan dari pengembangan teori Lewin
yang telah peneliti tulis ini menjadi landasan utama dalam proses
perubahan

yaitu

perubahan

yang

mencapai

sebuah

tujuan

pengembangan kelembagaan pendidikan Tinggi Islam dan tetap terus
berinovasi tanpa batas. Tahapan proses perubahan kelima alur tersebut
dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:
DOCTRINING
1
UNFREEZING
2

CHANGING
3
FREEZING
4
INOVATION
5

al-Qur'an & Hadis
Ajaran beragama

Motivasi untuk melakukan perubahan
Kesadaran perlunya perubahan
Pemicu perubahan
Driveing forced to change
Perencanaan perubahan
Implementasi perubahan
Internalisasi perubahan
Evaluaasi perubahan
Mempertahankan perubahan

Inovasi-inovasi baru
Terus menerus mencari tantangan dan peluang baru

Gambar 4.28: Tahapan Pengembangan Teori Lewin
Secara sederhana matrik deskripi proses perubahan UIN Suska Riau
dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.11: Matrik Historis Perubahan UIN Suska Riau dan UIN SGD
Bandung
No
ASPEK
IAIN RIAU
IAIN BANDUNG
1 Rintisan
Swasta
menjadi PTAIN
PTAIN
2 Motivasi pendirian
Tokoh masyarakat, Tokoh masyarakat,
alim
ulama,
& alim
ulama,
&
cendikiawan muslim cendikiawan muslim
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3
4
5
6
7
8
9

Tahun Berdiri IAIN
Bentuk
Pimpinan
Perkembangan IAIN
Persiapan menjadi
UIN
Tahun
resmi
menjadi UIN
Jumlah Fakultas UIN

Riau
19 September 1970
Institut
Rektor
Non-Rayonisasi
IAIN with wider
mandate
09 Februari 2005

Bandung
08 April 1968
Institut
Rektor
Rayonisasi
IAIN
with
wider
mandate
10 Oktober 2005

9 Fakultas

10 Fakultas

Proses perubahan UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung
mengalami beberapa periode. Masing-masing periode memiliki cakupan
elemen kegiatan sebagaimana telah peneliti paparkan di atas tadi. Sajian
kedua periode lembaga UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung sebagai
berikut:
Tabel 4.12: Matriks Proses Perubahan UIN Suska Riau dan UIN SGD
Bandung
PROSES PERUBAHAN
UIN Riau
UIN Bandung
Periode Rintisan
Periode Rintisan
Periode IAIN
Periode IAIN
Periode Transisi
Periode UIN-Sekarang
Periode UIN-Sekarang
Kedua lembaga UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung memiliki periode
yang berbeda. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama
yaitu berkonversi menjadi "universitas". Aspek keberbedaan lebih
dipengaruhi letak geografis yang berbeda, kultur, dan budaya yang
berbeda, hingga tantangan dan hambatan serta motivasi dorongan
perubahan yang berbeda pula. Dalam kasus kedua perubahan lembaga
ini, masa transisi terjadi dalam proses perubahan UIN Suska Riau,
sementara UIN SGD Bandung tidak mengalami hal tersebut.
Sementara itu, matriks pendekatan manajemen perubahan yang
terjadi pada UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung dapat dilihat sebagai
berikut:
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Tabel 4.13: Matriks Pendekatan Manajemen Perubahan UIN Suska Riau
dan UIN SGD Bandung
PENDEKATAN MANAJEMEN PERUBAHAN
UIN Suska
UIN Bandung
Planned change
Planned change
Pendektaan manajemen perubahan yang digunakan dalam proses
perubahan kedua lembaga UIN Suska Riau maupun UIN SGD Bandung
menggunakan pendekatan perubahan terencana. Dalam mencapai visi
dan tujuan tertentu, perencanaan yang matang menjadi pondasi utama
dalam mempersiapkan setiap perubahan. Hal itu akan berakibat,
perencanan yang baik akan menghasilkan hasil yang terbaik pula,
sebaliknya perencanaan yang kurang baik akan bisa mengakibatkan
kegagalan dalam mencapai tujuan perubahan.
Selain itu, dalam segi tipologi manajemen perubahan yang terjadi
pada UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung dapat peneliti gambarakan
sebgai berikut:
Tabel 4.14: Matrik Tipologi Manajemen Perubahan UIN Suska Riau dan
UIN SGD Bandung
TIPOLOGI MANAJEMEN PERUBAHAN
UIN Suska
UIN Bandung
Innovative change
Adaptive change
Tipologi manajemen perubahan yang terjadi pada UIN Suska Riau dan
UIN SGD Bandung agak berbeda dari keduanya. Kasus perubahan UIN
Suska Riau lebih cenderung menggunakan perubahan inovatif,
sementara UIN SGD Bandung lebih cenderung menggunakan tipologi
adaptif. Hal tersebut terjadi karena keduanya memiliki sisi resistensi dan
tentang perubahan yang berbeda. Sehingga mengakibatkan berbedanya
tipologi manajemen perubahan yang ada.
Sedangkan matrik model manajemen perubahan UIN Suska Riau
dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.15: Matriks model manajemen perubahan UIN Suska Riau dan
UIN SGD Bandung
MODEL MANAJEMEN PERUBAHAN
UIN Suska
UIN Bandung
Change management Burner
Change management Burner
Dalam hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kedua perguruan tinggi
(UIN Suska Riau & UIN SGD Bandung menggunakan tawaran model
change management dari Burner yang terdiri dari proses 1) Choice
process; 2) Trajectory process; dan 3) Change process.
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Sementara itu, untuk melihat aspek perubahan kedua perguruan
tinggi baik UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung secara komprehensif,
peneliti merasa perlu memaparkan matriks aspek perubahan dari
"institusi" menjadi "universitas" perihal domain Tridharma Perguruan
Tinggi sebagai bagian terpenting dalam institusi. Hal tersebut tercantum
dalam peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi. Di sana dijelaskan bahwa " Tridharma Perguruan
Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan
Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.409 Pergeseran perubahan secara lebih jelas dapat
peneliti simpulkan sebagai berikut:
Tabel 4.16: Matrik Perubahan Aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi
SEKOLAH
TRIDHARMA
UNIVERSITAS
TINGGI/INSTITUSI
Pendidikan
1. Satu/Beberapa bidang
1. Berbagai bidang

Penelitian

Pengabdian
Masyarakat

409

keilmuan
2. Satu/beberapa bidang studi
3. Parsial Science
4. Konsep PBM
tradisional/konvensional
5. Mono mandate
6. Kuantitas fisik gedung,
bangunan dan SDM
terbatas
1. Beberapa bidang penelitian
2. Personal research
3. Mono disiplin research

1. Beberapa bidang
pengabdian masyarakat
2. Pelayanan pengabdian
masyarakat cenderung
konvensional dan
tradisional

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
1.
2.

keilmuan
Berbagai bidang studi
Integral Science
Multi Mandate
Konsep PBM
tradisional/konvensional
Kuantitas fisik gedung,
bangunan dan SDM
meningkat
Berbagai bidang
penelitian
Kolaborasi research
Inter/multi disipline
research
Berbagai bidang
pengabdian masyarakat
Pengembangan dan
penyebarluasan ilmu
pengetahuan dan
teknologi tepat guna

Lihat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
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3. Konsep

World

Class

University

di

Indonesia

dan

dunia

Internasional
Beberapa tahun terakhir ini, Perguruan Tinggi (PT) Negeri maupun
Swasta berlomba-lomba menjadikan konsep World Class University
(WCU) sebagai brand promosi kelembagaan dalam memikat minat para
mahasiswa. Bahkan dapat dikatakan semua kampus di Indonesia telah
berorientasi menjadi universitas kelas dunia. Hal tersebut semakin
nampak dengan munculnya berbagai pemeringkatan dunia yang dijadikan
indikator perguruan tinggi tertentu sebagai tolak ukur perguruan tinggi
berkualitas.
Argumen yang muncul mengapa kampus-kampus berupaya menjadi
berkelas dunia adalah agar dapat bersaing dengan kampus-kampus kelas
dunia dan sekaligus menghasilkan lulusan yang juga dapat bersaing
dengan lulusan berbagai negara maju di dunia internasional. Argumenargumen tersebut muncul pada dasarnya karena memang melihat
beberapa kenyataan mutakhir akibat dari globalisasi dalam berbagai sendi
kehidupan. Pertama, globalisasi dalam bidang ekonomi yang mewujud
dalam praktik ekonomi pasar bebas. Kedua, globalisasi dalam bidang
budaya dalam bentuk masuknya budaya asing ke Indonesia. Ketiga,
globalisasi tenaga kerja sebagai akibat dari praktik ekonomi pasar bebas.
Keempat, globalisasi bidang pendidikan dengan pendirian lembaga
pendidikan di banyak negara berkembang dan beasiswa antar-negara.
Dalam globalisasi tersebut setiap orang seakan dituntut menguasai
pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan sebagai modal
utama

memasuki

ekonomi

pasar

bebas,

tujuannya

agar

dapat

berkompetisi dan memenangkan kompetisi global.410 Tuntutan global
menghantarkan lembaga pendidikan harus mampu survive dalam
memberikan pelayanan jasa pendidikan. Jika tidak, memungkinkan
lembaga pendidikan sekalipun akan mati ditelan perubahan yang ada.
410

http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=498#.WpuB2
edx3IV, diakses pada Tanggal 12 Januari 2020.
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Label World Class University atau universitas kelas dunia yang
muncul dari hasil pemeringkatan lembaga survei dunia semacam Times
Higher Education-QS World University Rangking hendaknya tidak
dijadikan tujuan utama bagi perguruan tinggi di Indonesia. 411 WCU
menjadi salah satu indikator kecil yang dapat memicu kompetisi perguruan
tinggi dalam meningkatkan kearah global. Keterbukaan kompetisi di
tingkat dunia harus diakui sebagai bentuk dorongan perguruan tinggi agar
dapat masuk ke tingkat dunia. Oleh sebab itu, penilaian mutu pendidikan
tinggi di Indonesia perlu ditata kembali dengan standar yang dapat diakui
dunia internasional.
Dalam konteks tersebut, penataan kembali standar penilaian mutu
perguruan tinggi di Indonesia dapat diarahkan dari cita-cita sebagai World
Class University menjadi standar penilaian tidak ada salahnya. Artinya,
perlu ada kesepakatan mengenai mutu pendidikan di Indonesia. Konsep
World Class University (WCU) sesungguhnya tidak dikenal dalam kosa
kata Eropa dan Amerika karena mereka hanya mengembangkan
pendidikan tinggi yang bermutu dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Riset-riset dapat mengembangkan IPTEK yang dimaksud
dan sekaligus menjadi pengembangan budaya serta etika manusia.
Singkatnya, mereka hanya membangun universitas yang established
(mapan). Kosa kata World Class University tersebut justru muncul dalam
dunia perguruan tinggi Asia.412 Hal tersebut ada karena dorongan
lembaga pendidikan tinggi yang berada di Asia ingin sejajar dengan
perguruan tinggi Eropa dan Amerika lainnya.
Sementara

itu,

dalam aspek

pemahaman WCU mempunyai

pengertian yang berbeda-beda, baik target maupun kriteria penilaiannya.
Hingga saat ini belum ada kesepakatan secara final yang memberikan
definisi secara baku apa yang yang dipahami World Class University.
411

https://sains.kompas.com/read/2009/10/27/10451526/itb.world.class.university.bukan.t
ujuan.utama, diakses pada Tanggal 12 Januari 2019.
412
Afrianto dkk, Isu-Isi Kritis Dalam Pendidikan Tinggui: Sebuah Tinjauh Aktual terhadap
Praktik Pendidikan Tinggi Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 69.
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Istilah “universitas kelas dunia” atau World Class University menurut
mayoritas kamus adalah "ranking among the foremost in the world"
(menduduki ranking di antara yang terdepan di dunia), of an international
standard of excellence (mempunya standar keunggulan internasional). 413
Menurut Bambang Sudibyo juga menyatakan apa yang disebut
sebagai kampus berkelas internasional. Namun secara implisit ia
menyatakan bahwa pengertian berkualitas atau tidak dari sebuah kampus
harus dilihat dari hasil kompetisi antara satu kampus dengan kampus
lainnya. Alur logika yang digunakan Bambang Sudibyo dapat ditebak,
bahwa kampus berkelas internasional adalah yang memiliki peringkat
bagus dalam kompetisi tersebut, dan kompetisi yang dimaksud tiada lain
adalah kompetisi internasional.414 World Class University juga kerap
didefinisikan pada penilaian, perankingan, dan pengakuan yang berskala
internasional pada universitas atau kampus di berbagai negara. 415
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa World Class University
adalah sebuah perguruan tinggi yang mampu melaksanakan peran dan
wewenangnya sebagai lembaga pendidikan yang bereputasi di tingkat
dunia (international). Baik bereputasi dalam pengajaran (teaching),
kemampuan sumber daya manusia (SDM), publikasi ilmiah (research),
dan berdaya saing (kompetitif).
Dalam rangka mengetahui sebuah universitas diasumsikan sebagai
World Class University, salah satu indikatornya adalah melalui lembaga
pemeringkatan, meskipun hal tersebut hanya menjadi salah satu
parameter saja. Lembaga itu secara khusus menilai universitas yang
tersebar di dunia dengan ketentuan indikator penilaiannya. Beberapa
lembaga pemeringkatan tersebut di antaranya THE (Times Higher
Education), ARWU (Academic Rangking of World University), QS
(Quacquarelly Symond, Webometrics dan lain sebagainya.
413

Mohammad Huda, Menuju Universitas Kelas Dunia (World Class University), Naskah
Pidato Pengukuhn Guru Besar, Universitas Negeri Malang, 20 Agustus 2009, hal. 5.
414
http://ardianumam.web.ugm.ac.id/?p=224, diakses pada Tanggal 27 Februari 2020
415
http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=498#.WpubLdx3IX, diakses pada Tanggal 27 Februari 2020
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Dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga
internasional sebagai referensi dalam orientasi persaingan global, Times
Higher Education (THE) meluncurkan metodologi barunya dengan 13 (tiga
belas) indikator yang dibagi dalam 5 (lima) kategori: (1) Perkuliahan,
terutama lingkungan belajarnya (bobotnya 30 persen); (2) Penelitian,
volume, income dan reputasinya (bobotnya 30 persen); (3) Kutipan, imbas
penelitian (bobotnya 32,5 persen); (4) Pemasukan industri, inovasi
(bobotnya 2,5 persen); dan (5) Staf dan mahasiswa internasional
(bobotnya 5 persen). Lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini.

Gambar 4.29: Kriteria Times Higher Education Pada 2010 dengan
Menggandeng Thomson Reuters416
Selain

lembaga

pemeringkatan

tersebut,

ada

lembaga

pemeringkatan lainnya yaitu QS (Quacquarelli symond) World Class
University. QS dianggap lembaga yang dapat melakukan pemeringkatan
secara objektif dan lembaga ini telah melakukan penilaian kualitas
Perguruan Tinggi sejak tahun 2004. QS menggunakan 5 (lima) kriteria,
yakni: (1) Academic peer review atau analisis dari komunitas elit akademik
416

diambil dari http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/20102011/analysis-methodology.html, diaskes pada Tanggal 13 Januari 2020.
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(bobotnya 40 persen). QS bertanya pada para akademisi lintas negara
mengenai universitas terbaik dalam bidang yang mereka kuasai; (2)
Recruiter review, hampir sama dengan academic peer review, hanya saja
statusnya tidak tetap (bobotnya 10 persen); (3) Faculty student ratio yang
melihat kualitas perkuliahan (bobotnya 20 persen); (4) Citation per faculty
atau publikasi ilmiah per fakultas yang dikutip dalam skala internasional
(bobotnya 20 persen); (5) International orientation atau orientasi
internasional yang dilihat dari prosentasi mahasiswa internasional dan staf
internasional, masing-masing bobotnya 5 persen (bobotnya 10 persen). 417
Dalam pengamatan pegiat lembaga pendidikan menyatakan bahwa
kriteria yang digunakan oleh THE lebih bagus ketimbang QS, ibaratnya
THE adalah sebagai koreksi atas kelemahan metodologi QS sebelumnya.
Perbedaan tersebut menurut peneliti sudah sewajarnya karena lembaga
perangkingan tersebut sebagai Non-Government Organitation (NGO)
tentu memiliki kriteria masing-masing dalam melakukan penilaian sebagai
metode penilaian yang dianggap paling relevan.
Selain itu, ada lembaga perangkingan lain yang dilakukan oleh
Webomatrics. Webometrics adalah pemeringkatan berdasarkan pada
eksistensi sebuah kampus di dunia maya. Webometrics merupakan
sebuah inisiatif dari Cybermetrics Lab, sebuah kelompok penelitian dari
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), bagian dari Dewan
Riset Nasional di Spanyol. Dalam situs resminya, mereka menyatakan
bahwa: "Cybermetrics Lab is devoted to the quantitative analysis of the
Internet and Web contents specially those related to the processes of
generation and scholarly communication of scientific knowledge. This is a
new emerging discipline that has been called Cybermetrics (our team
developed and publishes the free electronic journal Cybermetrics since
1997) or Webometrics".418
417

Diunduh dari http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/methodology/simple-overview, diakses pada Tanggal 13 Januari 2020
418
Diunduh dari website resmi Webometrics pada Tanggal 13 Januari 2020
(http://www.webometrics.info/about.html).
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Secara umum tujuan perangkingan yang dilakukan webometrics
adalah untuk meyakinkan komunitas akademik dan politik mengenai
pentingnya publikasi web yang tidak hanya bisa untuk diseminasi
pengetahuan akademik, melainkan juga untuk mengukur aktivitas ilmiah,
kinerja dan imbasnya. Webometrics juga tidak dilihat dari banyaknya
pengunjung atau desain dari website sebuah kampus tertentu, melainkan
dari kualitas secara global dan keterlihatan (visibility) kampus tersebut
(lebih lengkapnya lihat www.webometrics.info). Webometrics menjangkau
atau menilai aktivitas dari segenap sivitas akademika kampus, baik formal
berupa

e-journal

dan

sejenisnya

maupun

komunikasi

informal.

Webometrics mendasarkan pada data kuantitatif yang dapat dikumpulkan
dari berbagai aktivitas kampus dan segenap sivitas akademiknya di dunia
maya yang sekiranya memenuhi indikator mereka.
Dalam hal ini Webometrics memiliki empat indikator penilaian: (1)
Size atau ukuran keterjangkauan, yakni jumlah halaman web yang dapat
dijangkau oleh empat mesin pencari, Google, Yahoo, Live Search, dan
Exalead; (2) Visibility atau keterlihatan, yakni jumlah total link eksternal
yang unik dan dapat dijangkau oleh Yahoo Search; (3) Rich Files atau
banyaknya file yang relevan dengan aktivitas akademik dan publikasi
dalam format Adobe Acrobat (pdf), Adobe PostScript (ps), Microsoft Word
(doc) and Microsoft Powerpoint (ppt). Data tersebut diambil dari Google,
Yahoo Search, Live Search and Exalead; (4) Scholar atau jumlah paper
dan kutipan tiap domain akademik berupa paper, laporan penelitian dan
lainnya yang masuk dalam Google Scholar.
Presentase perhitungan Webometrics, visibility (external links) 50
persen, size (web pages) 20 persen, rich files 15 persen, dan scholar 15
persen. Alasan presentase visibility atau keterlihatan yang sangat besar
adalah: "The inclusion of the total number of pages is based on the
recognition of a new global market for academic information, so the web is
the adequate platform for the internationalization of the institutions. A
strong and detailed web presence providing exact descriptions of the
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structure and activities of the university can attract new students and
scholars worldwide. The number of external inlinks received by a domain
is a measure that represents visibility and impact of the published material,
and although there is a great diversity of motivations for linking, a
significant fraction works in a similar way as bibliographic citation".419
Dengan kata lain, basis penilaian Webometrics pada visibilitas web
sebuah kampus adalah berdasarkan pada pandangan “pasar global baru”
mengenai informasi akademik, oleh karena itu web menjadi sangat
penting sebagai sarana internasionalisasi kampus. Salah satu tujuannya
adalah ketika web tersebut dapat menampilkan aktivitas kampus secara
lebih lengkap, diharapkan akan dapat menarik minat mahasiswa dan para
sarjana dari seluruh penjuru dunia. Basis penilaian tersebut merujuk pada
metodologi perankingan Berlin Principles of Higher Education Institutions
yang pada dasarnya sekarang telah menjadi perusahaan profit dan pihak
Webometrics mengakui itu".420
Lebih lanjut Webometrics memberikan beberapa catatan yang
menekankan

keunggulan

mereka

dibandingkan

dengan

praktik

perankingan oleh lembaga lain, antara lain: (1) Perankingan yang di-back
up oleh perusahaan profit harus dicek secara serius; (2) Survei tidak lagi
tepat digunakan sebagai alat untuk mengukur World Rankings, karena
tidak ada individu yang memiliki pengalaman mendalam, multinasional,
dan multidisiplin yang masuk sebagai sampel representatif di universitasuniversitas; (3) Analisis link (link analysis) lebih kuat untuk evaluasi
kualitas ketimbang analisis kutipan (citation analysis) yang hanya
mengakomdasi pengakuan formal dari sekelompok ahli, karena link tidak
hanya mencakup kutipan bibliografis, tapi juga melibatkan pihak ketiga
yang terlibat dalam aktivitas kampus. 421
419

Diunduh dari website resmi Webometrics pada Tanggal 13 Oktober 2010:
(http://www.webometrics.info/ about_rank.html).
420
Diunduh dari website resmi Webometrics pada Tanggal 13 Januari 2020,
http://www.webometrics.info/methodology.html.
421
Edi Subkhan, Mempertanyakan Orientasi World Class University, disampaiakan pada
Seminar Nasional BEM FE Unsoed, 30 Oktober 2010.
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Apa yang dikemukakan oleh Webometrics tersebut merupakan
kritikan terbuka bagi lembaga perankingan lain, terutama THE dan QS.
Sebagai

institusi

yang

berbasis

pada

lembaga

penelitian

resmi,

Webometrics agaknya mencurigai netralitas dan independensi THE dan
QS yang di-back up penuh oleh perusahaan profit Thompson Reuters,
Scopus, Elsevier dan Quacquarelly Symonds sendiri. Hal tersebut wajar
terjadi karena memang kritikan itu muncul dari berbagai kalangan tidak
hanya THE, QS, bahkan Webometrics sendiri tidak luput dari kritikan
meskipun memiliki aspek kelebihan misalnya dengan mengunggulkan link
analysis menghindari subjektifitas penilaian yang kerap terjadi seperti
citation analysis yang bertumpu pada elit intelektual saja.
Saat ini beberapa institusi telah banyak menjadikan tolak ukur
pemeringkatan sebagai dorongan dalam meningkatkan reputasinya di
tingkat global. Peringkat atau rangking inilah yang agaknya juga dimaksud
oleh pemerintah dan pihak kampus serta mereka yang sepakat dengan
gagasan World Class University di Indonesia. Dapat dilihat betapa gegap
gempitanya ketika beberapa kampus di Indonesia naik peringkat dalam
pemeringkatan kampus melalui THE, QS, dan Webometrics misalnya.
Dengan kata lain, kalau kampus-kampus di Indonesia berorientasi menjadi
unversitas berkelas dunia, maka sebenarnya yang segala daya upaya
kampus

tersebut

sedang

diupayakan

untuk

naik

kelas

dalam

pemeringkatan THE, QS, dan Webometrics.
Dari

pemaparan

beberapa

lembaga

pemeringkatan

di

atas

sebagaimana telah peneliti paparkan, adalah salah satu indikator
parameter World Class University (WCU)

dunia yang menawarkan

pemeringkatan dengan berbagai indikatornya. Tetapi masih perlu diingat
bahwa konsep WCU hanya dikenal dalam tatanan lembaga pendidikan
Asia dan tidak di Eropa.
Sementara itu, di Indonesia Kementerian Riset, Teknologi, dan
Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia sendiri baru
saja mengumumkan klasterisasi perguruan tinggi Indonesia tahun
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2019. Klasterisasi ini dilakukan untuk memetakan perguruan tinggi
Indonesia yang berada di bawah naungan Kemenristekdikti guna
meningkatkan kualitas perguruan tinggi sekaligus menjadi dasar bagi
Kemenristekdikti untuk memberikan kebijakan sesuai kapasitas setiap
klaster perguruan tinggi tersebut. 422 Dan jika dilihat dari tujuan utama
Kemenristekdikti melakukan ini adalah ingin mendorong perguruan
tinggi Indonesia semakin maju dan masuk ke kelas dunia. Dorongan
itu menjadi sangat penting karena bisa dilakukan sebagai pemetaan.
Pemeringkatan memang bukan segalanya dalam melihat kualitas
lembaga pendidikan. Namun, pemeringktan tersebut bisa menjadi
salah satu instrumen penting dalam melihat reputasi perguruan tinggi.
Di Indonesia sendiri telah mengenal beberapa lembaga pemeringkatan
baik dalam maupun luar negeri yaitu:
RANGKING REPUTATION

DALAM NEGERI

Kemenristekdikti
BAN-PT
SINTA

LUAR NEGERI

Webometric
THES
ARWU
QS
Scimago
Dan lain-lain

Gambar 4.30: Lembaga Perangkingan & Akreditasi
Kemenristekdikti sebagai lembaga kementerian yang menaungi
Pendidikan Tinggi juga memiliki kriteria tersendiri dalam membuat
klasterisasi pemeringkatan secara nasional. Pemeringkatan Perguruan
422

https://ristekdikti.go.id/kabar/menristekdikti-umumkan-klasterisasi-perguruan-tinggiindonesia-2019-fokuskan-hasil-dari-perguruan-tinggi/, diakses pada Tanggal 13 januari
2020.
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Tinggi yang dilakukan oleh Kemenristekdikti berfokus pada indikator
atau penilaian yang berbasis Output-Outcome Base, yaitu dengan
melihat Kinerja Masukan dengan bobot 40 % yang meliputi kinerja
Input (15%) dan Proses (25%), serta Kinerja Luaran dengan bobot
60% yang meliputi Kinerja Output (25%), dan Outcome (35%). 423
Indikator tersebut sudah melalui beberapa penambahan sebagai
upaya merespon perubahan 4.0. Penambahan tersebut sebagai upaya
agar perguruan tinggi dapat secara aktif merespon perkembangan
zaman, terutama revolusi industri 4.0 dan kebutuhan tenaga kerja.
Gambaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 4.17: Matriks Aspek Penilaian Pemeringkatan Kemenristekdikti
OUTCOME 60%
OUTPUT
OUTCOME
25%
35%
Artikel
ilmiah Kinerja inovasi
1
terindeks
per
dosen
% Lektor Kepala Akreditasi Prodi Kinerja
%
Lulusan
& Guru Besar
BAN-PT
penelitian
yang
memperoleh
2
pekerjaan
dalam waktu 6
bulan*)
Rasio
Pembelajaran
Kinerja
Jumlah
sitasi
3 Mahasiswa
& daring*)
kemahasiswaan per dosen*)
Dosen
Mahasiswa
Kerjasama PT
Prodi
Jumlah patent
4 asing
terakreditasi
per dosen*)
internasional
Dosen asing*)
Kelengkapan
Kinerja
laporan
pengabdian
5
PDDIKTI*)
kepada
masyarakat*)
Laporan
6
keuangan*)
Ket: *) Indikator baru pada Klaster PT Indonesia 2019
NO

423

OUTPUT 40%
INPUT
PROSES
15%
25%
% Dosen S3
Akreditasi
institusi BAN-PT

https://ristekdikti.go.id/kabar/menristekdikti-umumkan-klasterisasi-perguruan-tinggiindonesia-2019-fokuskan-hasil-dari-perguruan-tinggi/, diakses pada Tanggal 14 Januari
2020.
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Dari kriteria Kemenristekdikti di atas, peneliti melihat kementerian
Pendidikan Tinggi ingin mengupayakan peningkatan kualitas reputasi
perguruan tinggi secara global khususnya di Indonesia. Jika itu dapat
dilihat sebagai capaian Kemenristekdikti dalam membuat indikator
pemeringkatan nasional khususnya Perguruan Tinggi Umum (PTU)
baik Negeri maupun Swasta, namun masih belum terakomodir
khususnya untuk Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) baik
yang Negeri maupun Swasta. PTKI masih belum memiliki standar
yang bisa dijadikan acuan mandiri. Karena selama ini PTKI secara
umum masih

menggunakan

pemeringkatan secara

bebas

baik

Webometrics, QS, THES, maupun Arwu sebagai modal untuk melihat
reputasi perkembangan perguruan tingginya. Hal itu sebetulnya tidak
menjadi persoalan, akan tetapi tentu indikator yang dijadikan penilaian
belum mengakomodir secara komprehensif Program Studi yang ada di
Perguruan Tinggi tersebut.
Sementara itu, salah satu tolak ukur universitas bisa disebut sebagai
World Class University (WCU) adalah dengan standar ukuran yang jelas.
Ukuran tersebut, yaitu seberapa banyak fakultas maupun program studi
dan unit-unit lain dalam universitas itu mampu meraih sertifikat akreditasi
internasional.424 Itu hanyalah salah satu tolak ukur guna mendapatkan
pengakuan WCU.
Dalam hasil penelitian ini, peneliti mencoba membuat skema
indikator WCU melalui hasil konstruksi standar WCU di dunia baik
pemeringkatan maupun teori konsep yang ada. Beberapa indikator
WCU tersebut yaitu:
Tabel 4.18: Indikator World Class University
No
1

424

INDIKATOR
Excelence in Research
(Keungggulan penelitian)

CAKUPAN

CAPAIAN

 Reputasi artikel/jurnal
 Citasi
 Industri interest

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0706/25/jateng/ 55340.htm, diakses pada
Tanggal 12 Januari 2020.
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2

3

4

5

6

7

 Inovasi hasil research
berbasis teknologi
Academic Reputation
 Kualifikasi
akademik
(Reputasi akademik)
dosen
 Kurikulum
 Kualitas pengajaran
 Reputasi alumni
Adequate Facilities &
 Fasilitas perpusatakaan
Funding
& labor
(Fasilitas & pendanaan yang  Fasilitas ICT
memadai)
 Sumber
dana
pemerintah, dana riset
kontrak
dengan
perusahaan,
dana
sendiri SPP dll, dana
hibah/dana abadi
Concentration of Talents
 Mobilitas mahasiswa
(Konsentrasi SDM berbakat)
berbakat dari berbaagi
dunia
 Mobilitas dosen dan
peneliti cerdas dari
berbagai dunia
Favorable Goverment
 Otonomi
(Pengelolaan yang baik)
 Kebebasan akademik
 Kerangka aturan
pendukung
 Budaya keunggulan
Internationalization
 Akreditasi internasional
Recognition
 Sertifikasi internasional
(Pengakuan internasional)
Internationalization
 Kelas/fakultas
(Internasional)
internasional
 Dosen internasional
Mahasiswa
internaisonal

3 Capaian yang
diinginkan yaitu:
LULUSAN,
HASIL
PENELITIAN &
TRANSFER
TEKNOLOGI

Sesuai indikator WCU tersebut, maka capaian kelembagaan akan
menghasilkan pilihan konsep WCU dalam 3 kriteria pengertian yaitu 1)
WCU dalam arti self-declaration; 2) WCU dalam arti reputation; dan 3)
WCU dalam arti perangkingan. Semuanya bisa menjadi landasan
utama dalam melihat hasil capaian World Class University secara utuh
bagi lembaga Pendidikan Tinggi Islam.
Konsep pengertian yang pertama, sering kali lembaga pendidikan
atau institusi mengklaim telah menjadi WCU sebagai wadah promosi
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kelembagaan. Cara yang lazim banyak digunakan adalah dengan
menggunakan brand World Class University sebagai sebuah slogan
utama. Selain mampu mendatangkan daya tarik mahasiswa, slogan ini
juga memberikan penilaian positif bagi para stakeholder di luar sana.
Sementara

itu,

dalam

konsep

makna

kedua

memberikan

pemahaman bahwa reputasi menjadi konfidensi otentik bahwa WCU
hanyalah media slogan dan reputasi menjadi sesuatu yang utama
dalam pembuktian kualitas perguruan tinggi di kancah global. Tidak
jauh berbeda dengan reputasi, perangkingan juga menjadi salah satu
indikator penting dalam melihat reputasi kelembagaan secara lebih
luas. Apalagi dengan keberadaan berbagai kelembagaan independen
yang merilis perangkingan universitas kelas dunia. Lembaga ini
menggunakan berbagai indikator yang dianggap paling kredible serta
menampilkan data posisi peringkat sebuah lembaga pendidikan tinggi.
Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika keduanya baik reputasi dan
perangkingan seringkali dilihat sebagai asumsi penilaian secara
objektif untuk melihat WCU.
Dalam
mengikuti

perjalan
tren

perkembangan

perkembangan

PTKI,

WCU

tidak

sebagai

ada

salahnya

pemicu

dalam

meningkatkan kualiatas perguruan tinggi. Namun, di sisi lain kita mesti
memiliki orientasi yang lebih luas dalam melihat tantangan dan
peluang PTKI di Indonesia kedepannya. Karena WCU hanyalah
washilah (perantara) dan bukanlah ghoyah (tujuan) utama.
Dalam penelitian ini, baik UIN Suska Riau maupun UIN Sunan
Gunung Djati Bandung peneliti mencoba memaparkan hasil model
WCU kedua perguruan tinggi tersebut. Apakah kedua perguruan tinggi
tersebut memenuhi indikator yang disebut sebagai World Class
University

atau

tidak?

Peneliti

mencoba

menganalisis

dan

mengeksplorasi konsep WCU yang ada di masing-masing perguruan
tinggi baik UIN Suska Riau maupun UIN SGD Bandung. Selain juga,
apakah WCU sebagai sebuah ghoyyah (tujuan) atau hanya sebatas
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washilah

(perantara)

menuju

perguruan

tinggi

yang

unggul

dan

established? Masing-masing analisis tersebut peneliti paparkan sebagai
berikut:
a. Konsep World Class University (WCU) di UIN Sultan Syarif Kasim
Riau
Primadona kata World Class University (WCU) bagi Perguruan
Tinggi (PT) baik Negeri maupun Swasta tampaknya masih menjadi isu
yang menarik digunakan. Selain memilik nilai jual lebih, WCU mampu
memoles perguruan tinggi tampak lebih bereputasi. Bukan berarti jika
tidak menggunakan brand itu tidak beruputasi. Namun, cara tersebut
hanya salah satu media dalam mempromosikan lembaga pendidikan
secara luas.
UIN Suska Riau dalam perjalanan sejarah merespon perubahan
global melalui pengembangan kelembagaan pendidikan baik penambahan
prodi-prodi umum maupun sains, hingga pengembangan sarana dan
prasarana secara terus menerus. Komitmen UIN Suska Riau dalam
memberikan pelayanan kualitas lembaga pendidikan tidak diragukan lagi.
Hal tersebut nampak dari dukungan pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat Riau sejak berdirinya IAIN Susqa Pekanbaru pada saat itu.
Jika peneliti analisis konsep WCU yang yang ada di UIN Suska Riau,
peneliti ingin melihat dari landasan dasar visi UIN Suska Riau secara utuh.
UIN Suska Riau memiliki visi "Terwujudnya Universitas Islam Negeri
sebagai lembaga pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia yang
mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni
secara integral pada tahun 2023".425 Secara umum visi UIN Suska Riau
sudah menunjukkan harapannya menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi
Islam yang bereputasi di tingkat dunia. Meskipun tidak secara langsung
menyebutkan menjadi World Class University (WCU), lembaga pendidikan
tinggi ini menjadikan pilihan utama di tingkat dunia. Dunia menjadi
landasan utama dalam persaingan global, menunjukkan UIN Suska Riau
425

PMA Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hal. 5.
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melihat persaingan telah ada, tidak hanya dalam lingkup lokal, nasional,
bahkan internasional. Orientasi dunia memperlihatkan lembaga ini mampu
melihat persaingan secara terbuka di tingkat global.
Dari aspek visi sebetulnya sudah menunjukkan bahkan UIN Suska
Riau mampu membuat visi besar persaingan dunia. Jika dilihat dalam
aspek peluang dan tantangan,

visi ini menempatkan UIN

Riau

mengembangkan persiapan menuju kearah WCU. Apakah kemudian UIN
Suska Riau mengembangkan konsep WCU secara utuh sebagai tujuan
utamanya?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu harus dilihat secara
komprehensif pengembangan UIN Suska Riau itu sendiri. Dalam media
informasi website utama UIN Suska Riau memang telah dicantumkan
label "UIN Suska Riau menuju World Class University", jelas pencantuman
label WCU ini memiliki tujuan. Selain sebagai media informasi, juga
sebagai distingsi brand lembaga agar para mahasiswa tertarik kuliah di
PTKIN ini. Ibarat sebuah barang yang akan diperjual-belikan, barang
dagangan harus memiliki nilai jual yang memiliki distingsi yang berbeda
sebagai daya tawar bagi pembeli. Begitu juga lembaga pendidikan dalam
mempromosikan jasa lembaga pendidikannya. Ia harus mampu membuat
tawaran-tawaran para konsumen agar mau menggunakan Lembaga
Pendidikan Tinggi Islam yang telah dikembangkan oleh UIN Suska Riau.

Gambar 4.31: Label WCU Pada Website UIN Suska Riau
Gambaran visi yang telah berorientasi pada tingkat dunia sebetulnya
menjadi landasan utama UIN Suska Riau telah secara serius mengkonsep
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lembaga pendidikan yang kompetitif di tingkat dunia. Hal tersebut menjadi
sangat jelas saat penggunaan label WCU digunakan sebagai brand utama
media informasi (Website). Namun demikian, apakah World Class
University (WCU) ada hubungannya secara langsung terhadap perubahan
UIN Suska Riau? Diakui atau tidak, jelas visi UIN Riau secara tersirat
mencantumkan pilihan dunia sebagai motivasi pengembangan lembaga
dalam beberapa tahun ke depan. 426 Visi tersebut mengisyaratkan tekad
kuat dari seluruh sivitas akademika untuk menjadikan UIN Suska Riau
sebagai lembaga pendidikan tinggi yang terpandang, berwibawa, dan
bermartabat pada tatanan nasional dan internasional, sehingga mampu
memberikan

inspirasi

dan

menjadi

rujukan

perumusan

kebijakan

pendidikan nasional.
UIN Suska Riau bukanlah satu-satunya perguruan tinggi yang berani
menggunakan konsep WCU sebagai sarana pengembangan perguruan
tingginya. Ada banyak perguruan tinggi lain juga menggunakan konsep
tersebut sebagai pacuan dalam pengembangan kelembaga. Namun
demikian, tidak sedikit juga yang mengkritisi terkait penggunaan konsep
WCU akan tetapi memiliki rasa lokal. Hal tersebut menunjukkan labelisasi
bisa jadi penting, akan tetapi bisa jadi juga menjadi beban moril jika
capaiannya tidak sesuai dengan harapannya.
Menurut Achmad Gunaryo, banyak perguruan tinggi negeri tengah
sibuk membicarakan World Class University. Di sisi lain, ternyata
perguruan tinggi yang telah mendeklarasikan diri sebagai universitas yang
WCU pun mempunyai masalah tersendiri. Dengan demikian untuk
mencapai WCU masih diragukan. Gunaryo menjelaskan, WCU lebih
banyak berasosiasi dengan ilmu pengetahuan umum daripada agama,
bahkan tidak satupun WCU yang berasosiasi dengan agama. WCU juga
sangat berkaitan erat dengan research, yaitu kata yang tergabung dari re
dan search artinya mencari kembali. Sedangkan universitas islam tidak
bisa me-research tentang keagamaan. “Jika ilmu-ilmu umum selalu
426

Wawancara, MH Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bandung 31 Mei 2018.
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menghasilkan teori baru dari sebuah penelitian, sedangkan secara Islam
tidak dapat mencari kembali segala sesuatu yang telah ditetapkan agama,
karena dinilai akan merusak agama”. Jadi, Gunaryo menghimbau, WCU
tidak perlu mendeklarasikan, cukup dengan International University,
karena hal itu lebih mudah dicapai sebagai ukurannya adalah universitas
mampu menampung mahasiswa luar negeri dan menghasilkan penelitian
yang diakui dunia atau dikutip untuk dijadikan referensi. 427
Komentar itu menunjukkan ada yang setuju dengan penggunaan
istilah WCU secara deklarasi, ada yang mungkin kurang setuju. Namun,
menurut peneliti hal tersebut hanyalah menjadi polemik setuju dan tidak
setuju dalam tatanan akademik. Semua lembaga pendidikan memiliki
caranya masing-masing dalam mengembangkan lembaga pendidikannya.
Dalam hal ini, UIN Suska Riau mampu memperlihatkan visinya secara
jelas menjadi pilihan Perguruan Tinggi di level dunia, itu artinya UIN Suska
Riau secara terbuka berkomitmen berkompetisi menjadi lembaga
pendidikan yang kompetitif di level dunia. Lebih lanjut, lembaga
pendidikan ini juga secara jelas menjadikan WCU sebagai media
perantara dalam menggapai sebuah tujuan merespon perubahan. Hal
tersebut bukan berarti tujuan akhir, akan tetapi lebih ke orientasi
pengembangan ke beberapa level. Pada intinya UIN Suska Riau ingin
maju dan berkualitas secara internasional. Itulah yang ingin dicapai oleh
UIN Riau yaitu; peningkatan kualitas go international.428 Karena secara
nyata WCU sebetulnya hanya di kenal di Asia dan bukan di lembaga
pendidikan dunia.
Lebih jauh, pembahasan WCU pada tingkat Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam (PTKI) sebetulnya belum ada standar matang yang bisa
peneliti gunakan sebagai acuan instrument penilaian. Selain Kementerian
Agama (Kemenag) belum memilki pijakan mandiri, penyebutan WCU,
selama ini Kemenag dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
427

https://uin-suska.ac.id/2015/03/02/world-class-university-bukan-untuk-dideklarasikan/,
diakses pada Tanggal 14 Januari 2020.
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Wawancara, MH Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bandung 31 Mei 2018.
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(Diktis) hanya berpatokan pada pemeringkatan yang dibuat oleh lembagalembaga internasional. Baru kemudian, Kemenristekdikti mengeluarkan
acuan mandiri yang digunakan bagi Perguruan Tinggi Umum (PTU) dalam
pengklasterisasian

PTU

dan

sekaligus

pemeringkatan.

Sementara

Direktorat Pendidikan Tinggi (Diktis) belum memiliki standar secara
mandiri untuk melihat reputasi PTKI secara mandiri.
Selain untuk melihat konsep WCU UIN Suska Riau dari visi yang
telah peneliti paparkan tadi, konsep WCU PTKI khususnya UIN Suska
Riau dapat dilihat dalam aspek pemeringkatan baik luar maupun dalam
negeri yang agak relevan. Bahasa agak relevan peneliti gunakan karena
memang PTKI belum memiliki acuan baku yang layak digunakan sebagai
tolak ukur penilaian utama sebagai WCU. Dengan demikian, peneliti
hanya bisa melihat konsep WCU Perguruan Tinggi ini menggunakan
instrumen umum yang relative relevan dan objektif. Untuk penilaian ini,
peneliti mengkombinasikan tawaran pemeringkatan yang ada dari
Kemenristekdikti sebagai acuan dasar UIN Suska Riau mengarah pada
konsep tersebut.
Dalam penilaian berbasis Output-Outcome Base sebagaimana
yang telah dirumuskan oleh Kemenristekdikti, sebetulnya UIN Riau juga
memiliki arah pengembangan menjadi WCU. Hal itu nampak dari indikator
pengembangan yang dialakukan oleh UIN Suska Riau. Misalnya, adanya
mahasiswa asing, adanya akreditasi atau sertifikasi internasional, dan
adanya kelas internasional.

Lebih

lagi konsep orientasi promosi

pengembangan UIN Suska Riau menjadi World Class University telah
digaungkan sebagai ikon utama.
Mahasiswa asing UIN Suska Riau memang diterima melalui jalur
khusus internasional. Hal tersebut juga diatur dalam Statuta UIN Suska
Riau melaui jalur penerimaan mahasiswa "mahasiswa terdiri atas warga
negara Republik Indonesia dan juga warga negara asing yang memenuhi
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persyaratan.429 Lebih lanjut, terkait penerimaan mahasiswa ditetapkan
oleh ketetapan Rektor sebagai pedoman penerimaan mahasiswa asing.
Gambaran umum yang diatur dalam Statuta UIN Suska Riau memang
membuka diri bagi mahasiswa asing untuk dapat belajar di UIN Suska. Ini
menunjukkan keterbukaan akses "universitasisasi" menjadi tolak ukur
kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan dalam berkompetisi
dengan mahasiswa asing.
Di Prodi Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin misalnya, 430 telah banyak
menerima mahasiswa asing untuk dapat belajar di Indonesia khususnya
UIN Suska Riau. Pilihan UIN Suska Riau sebagai rujukan mahasiswa
asing memperoleh pendidikan tentunya bukan tanpa alasan. Reputasinya
sebagai PTKIN di Indonesia menjadi pertimbangan tersediri termasuk
terkait kualitas lembaganya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika
target UIN Suska Riau menuju WCU adanya mahasiswa Asing dari
Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan berbagai Negara lainnya dapat belajar
di UIN Riau.431
Keberadaan mahasiswa Luar Negeri (LN) yang belajar di UIN Suska
Riau tidak terbatas di satu fakultas Ushuluddin, masih ada mahasiswa
asing lainnya juga memilih fakultas seperti di Tarbiyah, Syari'ah dan
beberapa fakultas lain.432 Eksistensi mahasiswa asing di lembaga
pendidikan UIN Suska Riau menjadi nilai lebih jika dilihat dalam aspek
persaingan global atau pasar bebas. Bagaimana sebuah lembaga
pendidikan

mengakomodir

kebutuhan

lembaga

pendidikan

pada

persaingan pasar global (global market). Itu artinya, selain UIN Suska
Riau telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang baik, ia juga telah
berupaya melakukan persaingan go internasional. Bukan persoalan
429

PMA Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Sunan GUnung Djati Bandung, hal.
12.
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Wawancara, ANDK Mahasiswa Agrotek-Fakultas Pertania UIN Suska Riau,
Pekanbaru 08 Juni 2018
431
Wawancara, KFRN Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan
Kerjasama UIN Suska Riau, Pekanbaru 08 Juni 2018
432
Wawancara, AK Mahasiswa Aqidah & Filsafat Islam-Fakultas Ushuluddin UIN Suska
Riau, Pekanbaru 08 Juni 2018
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mudah dalam menerima mahasiswa asing di lembaga pendidikan tinggi
Islam. Tantangan transfer bahasa mungkin menjadi kendala tersendiri
bagi pendidik yang tidak memiliki kemampuan dalam berbahas asing.
Tentu orientasi pengembangan pendididikan tinggi Islam harus mampu
dikembangkan serta dapat melihat semua aspek persaingan, termasuk
persaingan pada tingkat dunia.
Selain identitas adanya mahasiswa asing tadi, sertifikasi dan
akreditasi internasional menjadi karakteristik utama dalam pengembangan
WCU. Arah usaha ini memang sebetulnya diupayakan sebagai bentuk
peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Kita harus mengakui dengan
berbagai perkembangan sertifikasi dan akreditasi menjadi tolak ukur
dalam semua unit lembaga pendidikan. Suatu barang atau jasa tidak
hanya bisa disebut berkualitas tanpa menunjukkan adanya jaminan
sertifikasi dan akreditasi. UIN Suska Riau sendiri telah tersertifikasi ISO
9001 yaitu Lembaga penjaminan mutu (LPM), Lembaga Penelitian dan
Pengabdian (LPPM), Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Akademik,
dan Perpustakaan.433 Dari proses itu, UIN Suska Riau memiliki mimpi
yang lebih besar lagi. Melalui Slogan change towards advance akan
digencarkan demi mewujudkan cita-cita sebagai World Class University.434
Sertifikasi dan akreditasi internasional memang bukan instrumen
utama dalam melihat kualitas pendidikan lembaga Pendidikan Tinggi Islam
secara luas. Masih banyak instrument lain yang bisa menjadi tolak ukur
dalam melihat reputasi PTKI di Indonesia. Apakah prinsip perubahan UIN
Suska Riau mengarah pada tujuan itu, tentu harus kita lihat dalam semua
dimensi

pengembangan

kelembagaannya.

Tersertifikasinya

ISO

sebetulnya menjadi salah satu dari sekian banyak indikator kompetisi
global

433

yang serba tersertifikasi.

ISO-9001 (International Standard

https://uin-suska.ac.id/2015/03/02/uin-suska-riau-raih-sertifikasi-iso-9001/,
pada Tanggal 15 Januari 2020.
434
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Operation)435 menjadi bukti terpenuhinya standar internasional dalam
manajemennya. Kualitas pelayanan, baik akademik maupun nonakademik menjadi catatan tersendiri jika menginginkan manajemen yang
baik dan diakui secara internasional. ISO itulah yang kemudian di banyak
lembaga digunakan sebagai pedoman penilaian kinerja kelembagaanya.
Reputasi internasional memang menjadi dambaan banyak lembaga
pendidikan di banyak tempat. Selain sebagai pengakuan secara lokal,
nasional, pengakuan internasional menjadi bukti persaingan hari ini
terbuka dalam lintas global sehingga dibutuhkan sertifikasi dan akreditasi
sebagai instrumen standar kualitas.
Selain sertifikasi internasional sebagai salah satu instrumental
penting pengakuan di tingkat global, saat ini UIN Suska Riau juga telah
mencanangkan terakreditasi internasional yaitu ASEAN (University
Network-Quality Assurance (AUN-QA). Lebih lagi, sejak terpilihnya
pimpinan baru UIN Suska Riau (Prof. Dr. Mujahidin, M.Ag) yang
mencanangkan
menjadikan

visi

utama

Universitas

dalam

Islam

pengembangan

Negeri

Sultan

lembaga

Syarif

yaitu;

Kasim

Riau

berakreditasi unggul (A) Program Studi dan Institusi. Untuk mencapai visi
tersebut

dilakukan

secara

bertahap

sebagaimana

berikut

ini:

1)

Melaksanakan pencapaian akreditasi unggul (A) untuk semua program
studi pada tahun 2018-2019; 2) Melaksanakan pencapaian akreditasi
unggul (A) untuk institusi Perguruan Tinggi pada tahun 2019-2020; 3)
Melaksanakan pencapaian sertifikasi Asean University Network Quality
Assurance (AUN-QA) tahun 2020-2021; dan 4) Melaksanakan pencapaian
World Class University (WCU) pada tahun 2021-2022.436 Apa yang
dituangkan oleh visi rektor baru UIN tampaknya sangat realistis dan
sangat strategis. Selain melanjutkan pengembangan visi utama UIN
Suska Riau dari pimpinan sebelumnya, capaian kearah global menjadi
435

Wawancara, NVT Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu LPM UIN Suska Riau,
Pekanbaru 22 Mei 2018
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perhitungan penting dalam melihat persaingan dunia saat ini.

Apalagi

perubahan kian masif terjadi di semua lini kehidupan.
Selanjutnya, kelas internasional. Keberadaan kelas ini memang
menjadi indikator utama penentuan perangkingan di banyak lembaga.
Selain penekanan internasionalisasi, kampus bereputasi memiliki kelas
khusus sebagai pengakuan bahwa ada kelas standar internasional yang
digunakan dalam mengakomodir persaingan dunia. UIN Suska Riau
misalnya, sudah sejak berdirinya UIN Suska Riau memiliki konsep kelas
internasional sebagai wadah penyelenggaraan perguruan tinggi berkelas
dunia. Konsep kelas internasional UIN Suska Riau didirikan sebagai
bentuk kelas yang berstandar internasional dengan menggunakan bahasa
pengantar Inggris dan Arab. Proses seleksi sekalipun memiliki standar
khusus

berbeda

dengan

kelas

reguler

biasa.

Selain

bahasanya

menggunakan bahasa asing, mahasiswa yang belajar di sana datang dari
berbagai Negara khususnya negara ASEAN. Kelas internasional sendiri
tidak terbatas pada mahasiswa asing, mahasiswa lokal yang memiliki
kemampuan

internasional

terutama

kemampuan

kebahasaan

dan

memenuhi persyaratan lainnya berhak masuk dalam kelas tersebut. 437
Fakultas Ushuluddin adalah salah satu fakultas UIN Suska Riau
yang telah memproyeksikan Prodi-Prodinya memiliki kelas internasional.
Program

studi

yang

berpengalaman

menyelenggarakan

kelas

internasional adalah Prodi Tafsir dan Hadits, yang saat ini dirubah menjadi
Ilmu Al-Qur'an dan Hadits.438 Sementara itu, di fakultas lain belum
terdapat kelas internasional sebagai identitas WCU.439 Keberadaan kelas
internasional di UIN Suska Riau bukan tanpa persoalan. Sejak penelitian
ini dilakukan di UIN Suska Riau pada tahun 2018 kelas internasional
sudah tidak peneliti temukan karena sudah melebur menjadi kelas regular
437

Wawancara, JML Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Pekanbaru 23 Juli
2018.
438
Wawancara, AZH Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Pekanbaru 25
Juli 2018
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Pekanbaru 23 Juli 2018.
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biasa.440 Dahulu kelas internasional memang sudah pernah berjalan
beberapa tahun dan sudah meluluskan beberapa angkatan. Karena
kualitas seleksi kelas ini sangat ketat, maka perkuliahan ini bebas biaya
SPP.441 Akan tetapi, saat penelitian ini dilakukan keberadaan kelas
internasional telah berbeda konsep pengelolaanya terutama pengelolaan
anggaran tidak lagi memiliki wewenang mengelola anggaran khusus kelas
internasional. Tidak berjalannya kelas internasional UIN Suska Riau
memang tidak bisa peneliti gali lebih jauh, hanya saja saat ini pengelolaan
anggaran kelas internasional menyatu sebagaimana Prodi-Prodi lain pada
umumnya. Padahal, Berjalannnya kelas internasional dahulu memang
dibarengi dengan independensi pengelolaan anggaran untuk kelas
internasional.442 Dengan begitu, pengalokasian anggaran khusus kelas
internasional memang digunakan sebagai pengelolaan kelas internasional
tersebut. Tentu keistimewaan wewenang dalam pengelolaan anggaran
mandiri cukup beralasan karena kelas internasional memiliki kebutuhan
yang lebih besar dibandingkan dengan kelas regular.
Deskripsi identitas World Class University (WCU) di UIN Sultan
Syarif Kasim Riau dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:
Akreditasi Internasional

Visi UIN Suska Riau

Brand WCU UIN Riau

Mahasiswa Asing

Identitas
WCU UIN
Suska Riau

Sertifikasi Internasional

Kelas Internasional

Gambar 4.32: Identitas WCU UIN Suska Riau
Kelayakan UIN Suska Riau menjadi sebuah universitas tingkat dunia
membutuhkan proses panjang. Perlu capaian-capaian yang lebih dari titik
capaian saat ini. Anggapan UIN Suska Riau layak menjadi WCU tidaklah
440

Observasi, Fakkultas Ushuluddin UIN Suska Riau, pada Tanggal 25 Juli 2018.
Wawancara, QLB Mahasiswa Fakultas Ushuluddin kelas International UIN Suska
Riau, Pekanbaru 24 Juli 2018.
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hal yang mustahil, karena itu capaian yang membutuhkan proses panjang.
Meskipun kelayakan itu juga patut dipertanyakan dalam berbagai aspek.
Jika UIN disejajarkan dengan sesama PTKIN secara nasional bisa jadi
UIN Riau masuk diperhitungkan sebagai lembaga PTKI yang unggul.
Namun, jika dipadankan dengan Perguruan Tinggi secara nasional perlu
bekerja keras dalam mengejar ketertinggalan itu.443 Apalagi jika
dipadankan dengan berbagai universitas tingkat dunia. UIN sebagai WCU
masih membutuhkan pengembangan yang lebih jauh lagi.444
Pengembangan WCU bukanlah akhir dari tujuan capai perguruan
tinggi mencapai puncak tertinggi. Jika melihat aspek WCU UIN Suska
Riau merupakan bagian dari strategi pengembangan kelembagaan yang
berkelanjutan. Jika tidak dikemas demikian itu, maka daya jual lembaga
tersebut berkurang. Meski tidak mesti menggunakan istilah WCU, setiap
PTKI harus mengarah ke sumber utama persaingan global. Jika hal
tersebut tidak dilakukan, jelas tidak akan memiliki daya beli dan PTKI akan
tertinggal. Sementara itu, Direktur Pendidikan TInggi Islam mengarahkan
bahwa sebenarnya konsep WCU tidak perlu dilabeli tetapi yang terpenting
programnya, kurikulumnya diarahkan ke sana. Apalah arti sebuah label
(brand) seandainya berlabel WCU memiliki kualitas lokal. Justru yang
sangat terpenting adalah kualitasnya bereputasi internasional meskipun
tidak berlabel WCU. Dengan begitu, tanpa nama WCU sekalipun akan
dikenal sebagai intitusi yang memiliki reputasi mendunia.445
Dari penjelasan model konsep WCU yang tampil di UIN Riau
sebenarnya hanyalah wadah dalam meningkatkan persaingan global.
WCU dalam tatanan UIN Suska Riau bukan akhir dari pencapaian. Akan
tetapi, justru melalui konsep tersebut akan menjembatani terpacunya PTKI
UIN Suska Riau menuju persaingan global yang mendunia. Kesadaran
443
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tersebut sebetulnya sudah diprediksikan oleh para tokoh inisiator
perubahan IAIN Susqa Pekanbaru menjadi UIN Suska Riau, dimana PTKI
harus mampu melihat gejala perubahan dan tantangan masa depan jika
menginginkan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam ingin tetap hidup dan
diminati oleh banyak masyarakat. Jika hal tersebut tidak diakomodir
secara baik, jelas lembaga pendidkan akan tenggelam oleh perubahan itu
sendiri.
b. Konsep World Class University (WCU) di UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
UIN Sunan Gunun Djati sebagai salah satu Perguruan Tinggi
Keagamaan Negeri (PTKIN) di Indonesia ikut serta dalam pengembangan
pendidikan secara umum baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan
teknologi dan sains. Persaingan menuju World Class University (WCU)
menuntut perguruan tinggi harus mampu mendistingsikan pencapaian
kualitas sebuah universitas. Saat ini, kita melihat persaingan kelembagaan
pendidikan tinggi tidak sebatas pada satu padanan kelembagan
keagamaan Islam semata. Justru persaingan itu sudah masuk ke semua
ranah yang lebih luas yaitu keterbukaan semua aspek kompetisi. Untuk
itu, WCU sebagai sebuah tren bisa menjadi dambaan di banyak lembaga
pendidikan termasuk Lembaga Pendidikan Tinggi Islam. Selain lembaga
pendidikan akan memiliki daya jual tersendiri, WCU juga menawarkan
kompetisi global sebagai sebuah persaingan yang terbuka.
Berbeda dengan UIN Riau, visi UIN Bandung justru memiliki visi
yang sangat singkat dan padat yaitu: "menjadi Universitas Islam yang
unggul

dan

kompetitif".

Dalam

visi

tersebut

tidak

menjelaskan

internasionalisasi atau mendunia. Justru bahasa internasional baru
muncul dalam salah satu misi "menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat
nasional dan internasional, yang dibutuhkan para pengguna jasa
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pendidikan tinggi dan memenuhi harapan masyarakat".446 Penjeleasan visi
yang tertuang dalam Statuta UIN SGD Bandung dapat dijelaskan lebih
rinci melalui visi yang tertuang dalam website lembaga yaitu “Menjadi
Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu
memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di ASEAN tahun 2025”.447
Pilihan diksi visi dalam perguruan tinggi tentu mempertimbangkan
semua aspek kebutuhan. Misalnya, visi singkat UIN Sunan Gunung Djati
Bandung (UIN SGD Bandung) menjadi universitas Islam yang kompetitif
menggambarkan lembaga pendidikan UIN SGD Bandung ingin mampu
menjadi lembaga yang kompetitif dalam lingkup lokal, nasional, dan
internasional meskipun dalam visi tersebut tidak tergambarkan secara
jelas cakupan lingkup capaiannya. Akan tetapi dalam visi yang tertulis di
media website UIN SGD Bandung ada penegasan bahwa dalam lingkup
ASEAN di tahun 2025. Ruang lingkup penyebutan visi UIN SGD Bandung
dalm cakupan kecil ASEAN tidak mengurangi substansi mimpi UIN SGD
Bandung dalam melihat peluang dan tantangan kedepannya. Bukan pula
membatasi pemahaman lembaga tersebut tidak ingin bersaing di tingkat
global.
Dalam tatanan itu, jelas UIN SGD Bandung tidak mengabaikan
peluang dan tantangan perubahan global sebagai pijakan dalam
pengembangan perubahan UIN SGD Bandung.

446

PMA Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hal.
5.
447
https://uinsgd.ac.id/tentang-uin-sgd-bdg/tentang-kami/visi-misi/, diakses pada Tanggal
18 Januari 2020.
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Gambar 4.33: Tampilan Website UIN SGD Bandung
Berbeda dengan UIN Suska Riau, UIN SGD Bandung tidak
mencantumkan melalui media (Website) atau menggaungkan brand
menjadi World Class University (WCU). Lembaga ini juga tidak
menjadikan label WCU sebagai media promosi utama kampus untuk
menarik minat para mahasiswa. Jika dilihat dari aspek keberbedaan ini,
tentu UIN SGD Bandung memiliki pertimbangan secara matang karena
mungkin tidak hanya konsep WCU yang bisa ditawarkan dalam dunia
global. Apalagi PTKI sebetulnya masih memiliki peluang pasar secara luas
di berbagai aspek kelembagaan pendidikan yang masih banyak belum
tersentuh oleh lembaga pendidikan dunia. Hal yang paling mungkin
dilakukan oleh UIN SGD Bandung adalah bermain secara realistis dalam
mencapai sebuah tujuan. Itulah sebabnya, mengapa UIN SGD lebih
memilih konsep realistis menjadikan pijakan visi dan misi ke depannya.
Selain dari aspek visi dan misi melihat konsep WCU UIN SGD
Bandung, tahapan selanjutnya bisa ditelisik dalam aspek lainnya yaitu
akreditasi dan sertifikasi internasional. UIN SGD Bandung dalam
meningkatkan kelembagaanya tidak luput dari melakukan pengembangan
fisik dan bangunan. Keterbatasan daya tampung yang dibarengi
meningkatnya minat mahasiswa belajar di kampus tersebut pembangunan
sarana dan prasaran menjadi keniscayaan sebagai upaya meningkatkan
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kualitas pendidikan.448 Kualitas sarana pendidikan adalah bagian yang
tidak terpisahkan dari upaya dalam meningkatkan akreditasi perguruan
tinggi sebagai bukti bahwa ada upaya perbaikan kualitas lembaga
pendidikan.
UIN SGD Bandung dalam melakukan penjaminan mutu lembaga
pendiidkan lebih berfokus pada akreditasi BAN-PT ketimbang mengejar
sertifikasi internasional sebagaimana yang telah dilakukan oleh UIN Suska
Riau. Terkait pengalaman sertifikasi ISO, UIN SGD Bandung memiliki
pengalaman yang kurang bagus dari beberapa fakultas. Karena hal itu
maka kelanjutan sertifikasi ISO untuk sementara waktu UIN SGD
Bandung belum melanjutkan, meskipun di UIN Bandung sudah pernah
diadakan pelatihan tentang sertifikasi tersebut.449 Dari pengalam tersebut,
maka proses kelanjutan sertifikasi internasional ISO untuk UIN Bandung
belum dimaksimalkan. Justru saat ini, pemaksimalan akreditasi lembaga
BAN-PT baik prodi maupun institusi menjadi fokus utama peningkatan
kualitas menjadi terakreditasi unggul (A).
Meskipun tidak begitu memaksimalkan sertifikasi ISO sebagai salah
satu tolak ukur sertifikasi internasional, UIN SGD turut mempersiapkan
standarisasi ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
sebagai

bagian

penting

penjaminan

mutu

internasional.

Urgensi

implementasi Quality Assurance ini di berbagai lini, ditingkat Universitas
sebagai lini sistemik, baik ditingkat Fakultas sebagai lini strategis, dan
ditingkat Prodi yang bersifat taktis.450 Respon tersebut menjadi bukti nyata
bahwa kelembagan PTKIN juga turut melihat tantangan secara global
dengan tuntutan berbagai jaminan mutu yang berkualitas melaui berbagai
lembaga akreditasi baik nasional maupun internasional.

448

Observasi, di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada Tanggal 28 Agustus
2018.
449
Wawancara, DJ Kepala LPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 28 Agustus
2018.
450
https://uinsgd.ac.id/berita/lpm-gelar-percepatan-guru-besar-sosialisasi-akreditasi/,
diakses pada Tanggal 18 Januari 2020.
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Perkembangan tahapan peningkatan kualitas kelembagaan UIN
SGD Bandung belum menapaki pada konsep WCU. UIN Bandung sedang
mengikhtiyarkan standard akreditasi nasional BAN-PT menuju akreditasi
unggul (A). Sementara WCU menjadi bagian mimpi yang perlu juga
diupayakan kedepannya, tetapi bukan sebuah keharusan. Untuk menuju
kearah WCU memang masih perlu upaya yang lebih, perlu berbagai
peningkatan kualitas jika ingin mengarah ke sana. Dalam hal ini, UIN SGD
Bandung ingin melakukannya dengan tahapan realistis ketercapaian
secara nasional, ASEAN, baru mengarah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu
World Class University.451
Indikator lain yang dapat dijadikan pijakan penilaian WCU di UIN
SGD Bandung adalah keberadaan mahasiswa asing. Dari beberapa
fakultas di UIN Bandung keberadaan mahasiswa asing atau luar negeri
memang ada seperti mahasiswa Malaysia, Thailand, dan beberapa
Negara tetangga kita yang tidak jauh dari Indonesia. 452 Keberadaan
mahasiswa asing tentu memberikan nilai jual tersendiri. Selain poin
akreditasi dapat semakin bagus dengan keberadaan mahasiswa asing,
UIN SGD Bandung menunjukkan keterbukaan dengan proses daya saing
di dunia global dengan menerima mahasiswa asing. Amanat tersebut
sebetulnya sudah tertuang dalam Statuta UIN SGD Bandung yaitu proses
penerimaan mahasiswa terdiri dari warga negara Republik Indonesia dan
juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan. 453 Dengan begitu
jelas Statuta tersebut menunjukkan keterbukaan atas persaingan secara
global go internasional meskipun indikator WCU itu tidak sepenuhnya
melekat pada lembaga ini.
Selanjutnya, setelah keberadaan mahasiswa asing di UIN SGD
Bandung, kelas internasional di kampus ini memang sejak awal belum

451

Wawancara, DJ Kepala LPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 28 Agustus
2018.
452
Wawancara, BLYN & WHY UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 27 Agustus
2018.
453
PMA, Nomor 15 Tahun 2015 tentang Statuta UIN SGD Bandung, hal. 12.
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terselenggara.

454

Berbeda dengan UIN Suska Riau, di kampus tersebut

ada pengembangan khusus untuk kelas internasional sebagai bukti bahwa
kelas ini menjadi bagian internasionalisasi dalam indikator WCU.
Ketiadaan penyenggaraan kelas internasional di institusi ini tentu memiliki
pertimbangan tersendiri. Tahapan yang realistis menjadi panduan utama
lembaga ini melakukan pengembangan kelembagaan UIN Bandung.
Meskipun sudah ada mahasiswa internasional atau asing, UIN SGD
Bandung belum menyelenggaraan kelas internasional sebagai basis
keunggulan

WCU.455

Proses

pengembangan

UIN

SGD

Bandung

nampaknya diupayakan dengan proses realistis yang tidak ingin terlalu
jauh bermimpi. Akan tetapi, proses perkembangan lembaga ini dilakukan
dengan cara capaian dan kemampuan yang terukur serta bertahap.
Misalnya, mengupayakan peningkatan akreditas A untuk semua prodi di
UIN SGD Bandung dari BAN-PT. Dari contoh tersebut, konseptor
pengembangan lembaga UIN SGD Bandung tidak menginginkan mimpi
menjadi WCU terlebih dahulu sebelum memaksimalkan proses akreditasi
nasional. Karena bagaimana mungkin mampu menjadi WCU, sementara
standar nasional saja masih belum tercapai.
Oleh sebab itu, konsep sederhana dalam pengembangan UIN SGD
Bandung adalah melalui model research university. Konsep research
university inilah yang menjadi brand utama pengembangan lembaga UIN
SGD Bandung. Strategi pengembangan tersebut pada gilirannya akan
mengarahkan sistem berfikir yang tidak hanya pada wilayah mono
science,

namun

interdisiplin.

456

hendaknya

diubah

menjadi

multidisiplin

dan

Sebagai usaha media sosialisasi UIN SGD Bandung

menuju research university yang unggul dan terkemuka, slogan ini

454

Wawancara, ZHR Kabag Kerjasama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 20
Agustus 2018.
455
Wawancara, EK Mahasiswa UIN Bandung Fakultas Ushuluddin-Tasawuf Psikoterapi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 13 Agustus 2018.
456
Nanat Fatah Nasir, Research University: Konsep dan Model Kajian Keilmuan dalam
Pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung: Siguda Press, 2008),
hal. ix.
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memberikan dorongan lahirnya research-research yang berkontribusi
dalam

pengembangan

keilmuan,

terwujudnya

kajian

kritis,

serta

menawarkan solusi problematika masyarakat dewasa ini. Dan pada
akhirnya, kontribusi research yang ada akan berdampak pada pengakuan
dunia terhadap World Class University.
Jika dilihat dari aspek pengembangan lembaga Perguruan Tinggi
(PT) di Indonesia, semua PT di Indonesia mungkin mendambakan
peraihan WCU sebagai sebuah cita-cita masa depan. UIN SGD Bandung
misalnya, meskipun tidak menyebutkan secara jelas ingin menjadi WCU,
lembaga ini sebetulnya juga mengarah ke pengembangan tersebut
sebagai basis persaingan global. Akan tetapi, tahapan yang ingin dilalui
lembaga UIN Bandung adalah berjenjang yaitu; pemaksimalan capaian
akreditasi unggul dari BAN-PT, lalu kemudian pada tahun 2025 ke
tahapan capaian ASEAN.457 Tahapan UIN Bandung dalam melakukan
peningkatan kualitas sebetulnya sama halnya dengan kampus lainnya.
Capaian ke jenjang tertinggi tentu perlu dilalui melalui jenjang-jenjang
terendah agar dapat menuju ke jenjang WCU. Dengan begitu, tanpa
penyebutan label WCU sekalipun semua kampus akan mampu menjadi
World Class University jika kualitas dan tuntutan pasar masyarakat global
terpenuhi.
Pilihan penggunakan diksi World Class University bisa jadi penting
atau bisa jadi tidak penting bagi lembaga pendidikan. WCU hakikatnya
sebuah keniscayaan bagi perguruan tinggi. Apalagi universitasisasi
menjadi modal awal dalam mengarah ke global competition. WCU
bukanlah label yang hanya sekedar memperindah institusi tanpa ada isi.
Bukan pula menjadi hal yang salah dalam penggunaan konsep WCU di
Lembaga Pendidikan Tinggi sebagai motivasi bersama dalam kompetisi
bebas. UIN Bandung sendiri juga sempat membentuk International Office
sebagai wadah internasionalisasi.
457

Wawancara, MHD Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 21 Agustus
2018.
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Persoalannya kemudian UIN Bandung masih berada di tatanan visi
yaitu; baru pada tahapan pra-WCU. Mungkin saja di beberapa UIN yang
lainnya sudah bergerak. Bagaimanapun juga semakin banyak prodi yang
diakreditasi oleh lembaga internasional, ia sudah mengarah ke konsep
WCU.458 Meskipun di UIN Bandung sendiri untuk menuju kearah tersebut
perlu upaya yang maksimal guna menjadi lembaga pendidikan yang
berdaya saing global dan established. Harus diakui, nampaknya UIN
Bandung lebih memilih fokus pada reputasi kelembagaan dibandingkan
klaim kelembagaan (self-declaration) sebagai sebuah solusi.
Labelisasi WCU bisa saja menguntungkan lembaga pendidikan guna
meningkatkan rating perguruan tinggi. Agaknya berbeda dengan UIN SGD
Bandung yang memiliki pandangan tersendiri yaitu; dalam melakukan
tahapan visi dan misi harus realistis sesuai dengan kemampuan. UIN
Bandung tidak ingin bermain dalam retorika pengakuan labeling semata,
ia ingin bermain dalam tahapan nyata. Dengan demikian, maka jelas
berbeda indikator karakteristik World Class University yang dihasilkan
antara UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung. Beberapa identitas WCU
yang dapat peneliti temukan di UIN Bandung sebagai berikut:
Akreditasi Internasional

Misi UIN Bandung
Identitas
WCU UIN
SGD
Bandung

Mahasiswa Asing

Research University

Gambar 4.34: Identitas WCU UIN SGD Bandung
Setelah melalui analisis dari masing-masing lembaga PTKIN baik
UIN Riau maupun UIN Bandung, tentu telah ditemukan identitas WCU
secara berbeda-beda. Keberbedaan tersebut tentu menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari sudut pandang pimpinan dalam mengelola lembaga
458

Wawancara, IRW Anggota Konsorsium UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung
29 Agustus 2018.
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pendidikannya. Agar dapat dilhat lebih objektif, antara kedua perguruan
tinggi tersebut (UIN Riau & UIN Bandung) perlu peneliti jabarkan
gambaran matriks hasil pembanding dari berbagai analisis hasil baik
peringkat, reputasi, dan beberapa database resmi sebagai pedoman
dalam melihat kelayakan sebagai World Class University. Data yag akan
peneliti paparkan mengutip istilah Jamil Salmi dimana WCU memiliki 3
pengertian yaitu; self declaration, reputasi, dan perangkingan.

Dua

konsep terakhir yaitu; reputasi dan perangkingan akan menjadi sudut
pandang peneliti dalam menelisik data secara objektif.
Matrik pembanding deskripsi capaian World Class University antara
UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung. Adapun hasil pemeringkatan
webometrics adalah sebagai berikut:
Tabel 4.19: Hasil Pemeringkatan Webometrics 2020459
Peringkat
Peringkat
Nasional
PTKIN
(Umum)
4070
44
1
4219
47
2
4229
48
3
4384
50
4
4572
54
5
5115
70
6
5253
77
7
6351
119
8
6667
127
9
6729
130
10
Notes: Data diolah dari Webometrics
Peringkat
Dunia

Dari

hasil

sajian

tabel

di

Nama PTKIN
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
UIN Walisongo Semarang
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
IAIN Kendari
UIN Sunan Ampel Surabaya
UIN Ar-Raniry Aceh
STAIN Pamekasan
UIN Raden Intan Lampung

atas,

menunjukkan

Webometrics

memposisikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau berada pada posisi teratas.
Sementara itu, UIN Sunan Gunung Djati menduduki posisi peringkat 5 dari
seluruh PTKIN Nasional. Dari gambaran tersebut, pemeringkatan
Webometrics

bisa

menjadi

salah

satu

indikator

motivasi

dalam

peningkatan reputasi Perguruan Tinggi secana nasional. Baik perguruan
459

http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia%20,
Februari 2020.

diakses

pada

Tanggal

06
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tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam. Pemeringkatan tidak sematamata bersaing untuk mendapatkan posisi yang teratas. Akan tetapi
pemeringkatan bisa digunakan sebagai pemicu kompetisi peningkatan
kualitas kearah yang lebih lagi.
Selain

pemeringkatan

Webometrics,

secara

nasional

bisa

menggunakan database Sinta yang dimiliki oleh Kementerian Riset dan
Teknologi. Database Sinta (Indeks Sains dan Teknologi), berguna
memberikan akses untuk kutipan dan keahlian di Indonesia. Selain itu,
Sinta merupakan sistem informasi penelitian berbasis web menawarkan
akses cepat, mudah dan komprehensif untuk mengukur kinerja peneliti,
lembaga dan jurnal di Indonesia. Sinta memberikan tolak ukur dan
analisis, identifikasi kekuatan penelitian masing-masing lembaga untuk
mengembangkan kemitraan kolaboratif, untuk menganalisis tren penelitian
dan direktori ahli.460 Oleh sebab itu, komponen database Sinta dapat
menampilkan reputasi peringkat Perguruan Tinggi di posisi teratas sampai
posisi terendah. Hasil analisis database Sinta dapat peneliti tampilkan
sebagai berikut:
Tabel 4.20: Hasil Pemeringkatan SINTA461
Peringkat
Peringkat
Nasional
Nama PTKIN
PTKIN
(Umum)
16
1
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
38
2
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
52
3
UIN Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
115
4
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
119
5
UIN Alauddin Makasar
151
6
UIN Raden Intan Lampung
69
7
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
158
8
UIN Raden Fattah Palembang
85
9
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
72
10
UIN Sunan Ampel Surabaya
Notes: Data diolah dari database sinta.ristekbrin.go.id

460

http://sinta.ristekbrin.go.id/about, diakses pada Tanggal 28 Februari 2020.
http://sinta.ristekbrin.go.id/affiliations/index?q=Islam+Negeri&search=1, diakses pada
Tanggal 28 Februari 2020.

461
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Jika mengacu pada database Sinta, maka UIN Sunan Gunung Djati
menduduki posisi kedua PTKIN secara nasional. Sementara itu, UIN
Sultan Syarif Kasim Riau menduduki posisi keempat secara nasional.
Hasil ini tentu berdasarkan kriteria database Sinta Ristekbrin. Oleh sebab
itu, masih sangat memungkinkan terjadi pergerakan data atau perubahan
dari waktu ke waktu.
Selain data tersebut, melalu database Sinta dapat diketahui berbagai
reputasi baik kinerja dosen, lembaga serta berbagai reputasi jurnal.
Sepertinya Indonesia sudah memililki kecenderungan database Sinta
dijadikan pijakan dalam melihat dan mengukur reputasi kegiatan akademik
secara nasional. Beberapa reputasi data yang dapat peneliti tampilkan
dari database Sinta sebagi berikut:
Tabel 4.21: Data Reputasi Akademik UIN Suska Riau dan UIN SGD
Bandung
No REPUTASI
UIN RIAU462
UIN BANDUNG463
1
Dokumen scopus
303
597
2
Sitasi scopus
1116
3335
3
Dokuemn Wos
36
20
4
Sitasi WoS
0
0
5
Dokumen Google scholar
5342
9803
6
Sitasi google shoolar
16834
91735
7
Asisten ahli
67
66
8
Lektor
116
172
9
Lektor kepala
58
111
10 Guru besar
10
18
Notes: Data ini diambil dari database Sinta. Jika ada angka yang tidak
sesuai dengan pembanding data lain sangat memungkinkan, karena
database Sinta belum secara otomatis dapat mengsinkronkan data terbaru
tanpa ada pengusulan dari lembaga terkait.
Tampilkan data di atas, secara reputasi UIN SGD Bandung lebih
mendominasi sebaran dokumen publikasi jika dibandingkan dengan UIN
Suska Riau. Selain itu, reputasi SDM yang terindeks pada database Sinta
juga menunjukkan angka yang cukup berbeda dimana secara kuantitas
462

http://sinta.ristekbrin.go.id/affiliations/detail?id=3514&view=overview, diakses pada
Tanggal 29 Februari 2020.
463
http://sinta.ristekbrin.go.id/affiliations/detail?id=3511&view=overview, diakses pa
Tanggal 29 Febnruari 2020.
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SDM di UIN SGD Bandung lebih unggul jika dibandingkan dengan UIN
Suska Riau. Misalnya jumlah jabatan fungsional Dosen yaitu; Guru Besar
dan Lektor Kepala. Data sebagaimana yang telah peneliti kutip dari
database Sinta sebetulnya tidak sepenuhnya menampilkan akurasi data
secara utuh. Akan tetapi, sebagai pembanding dasar data tersebut dapat
mencerminkan reputasi akademik PTKIN seluruh Indonesia.
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Selain data tersebut, melalui lembaga independen Sentra Publikasi Indonesia yang beralamat di Bandung baru saja
menampilkan data publikasi index Scopus. Sedangkan hasil pencarian dengan kata kunci "Universitas Islam Negeri" sebagai
berikut:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

UIN Jakarta
UIN Bandung
UIN Malang
UIN Yogyakarta
UIN Surabaya
UIN Aceh
UIN Semarang
UIN Lampung
UIN Riau
UIN Palembang
UIN Medan
UIN Banjarmasin
UIN Makassar

24
5
1
4
2
5
3
3
1
2
1
3

21
4
2
15
3
9

5
1
2
1

5

2
2
1

2

1

1

1

1

1
1
1
1

Total

Undefined

Letter/Data
paper

Rectracted

Erratum

Notes

Editorial

Book

277
470
83
44
37
27
33
25
23
11
7
10
7

Book chapter

320
148
126
116
109
57
39
45
33
34
22
16
17

Reviewe

INSTITUSI

Conference
paper

NO

Article

Tabel 4.22: Data Publikasi Index Scopus464

654
628
218
182
152
100
75
74
57
48
31
30
24

Notes: Hasil pencarian data publikasi index Scopus pada hari Sabtu, 22 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB. Pencarian ini
dilakukan oleh lembaga independen Sentra, lengkapnya Sentra Publikasi Indonesia yang beralamat di Bandung. Data
ini akan meningkat setiap saat.
464

https://www.yudidarma.id/2020/02/jumlah-dokumen-scopus-universitas-islam.html, diakses pada Tanggal 29 Februari 2020.
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Lebih lanjut, reputasi akademik juga dapat diketahui dari pengelolaan jurnal bereputasi baik yang terindex database
internasional maupun nasional. Reputasi jurnal tersebut dapat peneliti tampilkan sebagai berikut:
Tabel 4.23: Reputasi Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NAMA JURNAL
Jurnal Ushuluddin
Jurnal Psikologi
Journal of Natural Science and Integration
Jurnal Agroteknologi
Jurnal Peternakan
Sosial Budaya
POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam
Suska Journal of Mathematics Education
JURING (Journal for Research in Mathematics Learning)
Jurnal CoreIT: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Komputer dan Teknologi
Jurnal Dakwah Risalah
el-Ibtidaiy: Journal of Primary Education
Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender
Jurnal Hukum Islam
Educational Guidance and Counseling Development Journal
Indonesian Journal of Islamic Educational Management
Suara Guru
Jurnal Sains Matematika dan Statistika
Indonesian Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi
Journal of English and Arabic Language Teaching
Journal of Education and Teaching
JTI: Jurnal Teknik Industri

S1

S2

SINTA (S)
S3 S4 S5

S6
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
56
47
48
49
50
51
52
53

The Journal of Taxation: Tax Center
Jurnal Administrasi Pendidikan & Konseling Pendidikan
Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Toleransi
Eksekusi
Al-Manar
Jurnal EL-RIYASAH
Al-Fikra
Jurnal Humanities Issue
JURNAL AL-IQTISHAD
Jurnal Sains dan Teknologi Industri
Kutubkhanah
Anida’
Menara
EKLEKTIK: Economic Education and Entrepreneurship Journal
Asia Pacific Journal on Religion and Society
Al-Qudwah
Jurnal An-Nur
Indonesian Journal of Integrated English Language Teaching
Idarotuna
Educational Guidance and Counseling Development Journal
KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education
Instructional Development Journal
Islamic Business and Finance
Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi
Komunikasiana
Masyarakat Madani
Al-Ittizaan
Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies
Konfigurasi : Jurnal Pendidikan Kimia dan Terapan

342

54
55

AL-USWAH: Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Agama Islam
Postgraduate Research Journal On Islamic Though and Civilization
JUMLAH (16)

-

1

6

7

2

Notes: Data ini diperoleh dari hasil penelusuran data http://ejournal.uin-suska.ac.id/ dan http://sinta.ristekbrin.go.id/

Dari sebaran jurnal di atas, dapat diketahui bahwa dari 55 jumlah jurnal yang berada di UIN Suska Riau hanya 16
jurnal yang telah terindeks Sinta (Database jurnal Nasional). Itu artinya masih kurang dari 50% jurnal yang belum
dikelola secara maksimal. Padahal jika mengacu pada reputasi ekademik perguruan tinggi, jurnal menjadi bagian penting
yang harus mampu dikembangkan sebagai wadah utama reputasi penelitian.
Sementara itu, reputasi jurnal UIN Suanan Gunung Djati Bandung dapat peneliti tampilkan sebagai beriut:
Tabel 4.24: Reputasi Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NAMA JURNAL
S1
(JOIN) Journal Online Informatika
Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies
Jurnal Agro
Jurnal Tadris Kimiya
Jurnal Pendidikan Islam
Jurnal Biodjati
Psympathic : Jurnal Ilmiah Psikologi
Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya
JPIB: Jurnal Psikologi Islam dan Budaya
Jurnal Analisa
Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi

S2

SINTA (S)
S3 S4 S5

S6
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Asy-Syari'ah
Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam
Al Kimiya: Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan
International Journal of Nusantara Islam
Jurnal BIOEDUIN : Program Studi Pendidikan Biologi
TELKA: Jurnal Telekomunikasi, Elektronika, Komputasi dan Kontrol
Irsyad: Jurnal BImbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam
Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah
Al-Atthulab: Islamic Religiom Teaching and Learning Journal
Jurnal Isema (Islamic Educational Management)
Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya
Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir
Journal of Teaching and Learning Physics
TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial
Jurnal Perspektif
KUBIK: Jurnal Publikasi ILmiah Matematika
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Syifa al-Qulub: Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik
Jurnal Al-Khidmat: Jurnal Ilmuah Pengabdian Kepada Masyarakat
Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
al-Aulad: Journal of Islamic Primary Education
OIKOS Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis
Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam
Alhazen
Jurnal Socio-Politica
JAPRA Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal
JUMLAH (33)

-

8

7

10

8
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Notes: Data ini diperoleh dari hasil penelusuran data https://uinsgd.ac.id/publikasi/repository/e-journal-uin-sgd-bdg/
dan http://sinta.ristekbrin.go.id/

Dari sebaran jurnal di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 38 jumlah jurnal yang berada di UIN SGD Bandung
ada 33 jurnal yang telah terindeks Sinta (Database jurnal Nasional). Itu artinya hanya 5 jurnal saja yang belum terindeks
oleh Sinta. Apa yang dicapai oleh UIN SGD tersebut sejalan dengan perolehan penghargaan Science and Technology
Index (Sinta) Awards Tahun 2018 sebagai institusi dengan produktivitas publikasi tertinggi dalam kategori Perguruan
Tinggi Keagamaan dari Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). 465
Selain melihat reputasi database ekademik melalui Sinta, kita bisa melihat reputasi pengelolaan institusi dan
program studi secara baik melalui hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. Hasil akreditasi dari kedua Lembaga
Pendidikan Tinggi Islam UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung dapat peneliti tampilkan sebagai berikut:

465

https://uinsgd.ac.id/berita/uin-sgd-bandung-raih-sinta-awards-2018-kategori-perguruan-tinggi-keagamaan/, diakses pada Tanggal 13 Februari
2020.
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Tabel 4.25: Daftar Hasil Akreditasi UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung 466

UIN SUSKA RIAU

UIN SGD BANDUNG

FAKULTAS/UN
PRODI
PERINGKAT
IV
UIN
Suska UIN Suska Riau
B
Riau
Tarbiyah dan 1.Pendidikan Agama Islam
A
Keguruan
A
2.Pendiidkan Bahasi Arab
A
3.Manajemen Pendidikan Islam
B
4.Pendidikan Bahasa Inggris
B
5.Pendidikan Matematika
C
6.Pendiidkan
Guru
Madrasah
Ibtidaiyah
B
7.Pendiikan Kimia
C
8.Pendiidkan Ekonomi
C
9.Pendidikan Islam Anak Usia DIni
10.Tadris IPA

Syariah
Hukum

466

UIN SGD Bandung

UIN SGD Bandung

PERINGKAT
A
A
A
B
A
B
A
B
B
B
-

A

7.Pendidikan Fisika
8.Pendidikan Kimia
9.Pendidikan Biologi
10.Pendidikan
Guru
Madrasah
Ibtidaiyah
1.Hukum Keluarga (Akhwal alSyakhsiyah)
2.Hukum
Ekonomi
Syariah
(Muamalah)
3.Hukum Tata Negara (Siyasah)

A

4.Perbandingan Madzhab

A

B

5. Ilmu Hukum

A

B

6. Hukum Pidana Islam

A

B
A

7.Majajemen Keuangan Syari'ah
8. Akuntansi Syari'ah

A
C

-

13.Pendiidkan Bahasa Indonesia

-

Tarbiyah
Keguruan

PRODI

dan 1.Manajemen Pendidikan Islam
2.Pendidikan Agama Islam
3.Pendidikan Guru Raudathul Athfal
4.Pendidikan Bahasa Arab
5.Pendidikan Bahsa Inggris
6.Pendidikan Matematika

12.Pendidikan Geografi

dan 1. Hukum
Keluarga
(Akhwal
Syakhsyiyyah)
2. Hukum
Ekonomi
Syariah
(Muamalah)
3. Perbandingan
Mazdhab
dan
Hukum
4. Hukum
Tatanegara
(Jinayah
Siyasah)
5. Ekonomi Syariah
6. Ilmu Hukum

FAKULTAS/UNIV

Syariah dan Hukum

Hasil akreditasi diambil dari Halaman BAN-PT, https://www.banpt.or.id/, diakses pada Tanggal 15 Februari 2020.

A
A
A
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Perbankan Syariah
Ilmu Aqidah
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Studi Agama-Agama
Ilmu Hadis
Pengembangan Masyarakat Islam
Bimbingan dan Konseling Islam
Manajmen Dakwah
Ilmu Komunikasi
Manajemen
Administrasi Negara
Akuntansi
Administrasi Perpajakan (D3)
Akuntansi (D3)
Manajemen Perusahaan

A
A
A
A
C
A
A
A
B
B
B
C
B
B
B

Psikologi
1.Psikologi
Sains
dan 1.Matematika
Teknologi
2.Sistem Informasi
3.Teknik Elektro
4.Teknik Industri
5.Teknik Informatika
Pertanian dan 1.Peternakan
Peternakan
2.Agroteknologi
Pasca Sarjana 1.Pendidikan Agama Islam (S2)
2.Ekonomi Syariah (S2)
3.Akhwal
Syakhsiyah
(Hukum
Keluarga) (S2)
4.Pendidikan
Guru
Madrasah
Ibtidaiyah (S2)
5.Manajemen Pendidikan Islam (S2)
6.Psikologi (S2)
7.Pendidikan Agama Islam (S3)
8.Hukum Keluarga (S3)

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Psikologi
Sains dan
Teknologi

-

Pascasarjana

7.
1.
2.
3.
4.
Dakwah
dan 1.
Komunikasi
2.
3.
4.
Ekonomi dan 1.
Sosial
2.
3.
4.
5.
6.
Ushuluddin

B
B

Ushuluddin

Adab dan
Humaniora

Dakwah dan
Komunikasi

Ilmu Sosial dan
Politik

9.Ekonomi Syari'ah
1.Akidah dan Filsafat Islam
2.Studi Agama-Agama
3.Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
4.Ilmu Hadis
5.Tasawuf Psikoterapi
1.Bahasa Inggris (D-3)
2.Sejarah Peradaban Islam
3.Bahasa dan Sastra Arab
4.Sastra Ingris
1.Bimbingan Konseling Islam
2.Komunikasi dan Penyiaran Islam
3.Manajemen Dakwah
4.Pengembangan Masyarakat Islam
5.Ilmu Komunikasi (Jurnalistik &
Humas)
1.Psikologi
1.Matematika
2.Biologi
3.Fisika
4.Kimia
5.Teknik Informatika
6.Agroteknologi
7.Teknik Elektro
1.Administrasi Publik
2.Manajemen
3.Sosiologi
1.Ilmu Hukum
2.Ekonomi Islam
3.Pendidikan Agama Islam
4.Studi Agama-Agama
5.Hukum Keluarga

C
A
B
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
B
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B
6.Manajemen Pendiidkan Islam
C
7.Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
B
8.Ilmu Hadist
B
9.Pendidikan Bahasa Arab
10.Komunikasi dan Penyiaran Islam C
B
11.Hukum Ekonomi Syari'ah
C
12.Sejarah Peradaban Islam
B
13.Hukum Islam (S3)
B
14.Pendidikan Islam (S3)
B
15.Studi Agama-Agama (S3)
Notes: UIN Suska Riau memiliki 50 Program Studi (Prodi) yang Notes: UIN SGD Bandung memiliki 59 Program Studi (Prodi) yang tersebar
tersebar di berbagai Fakultas termasuk Pascasarjana. Perolehan di berbagai Fakultas termasuk Pascasarjana. Perolehan akreditasi intitusi
akreditasi institusi yaitu; "B". Sementara itu, ada sebanyak 13 Prodi yaitu; "A". Sementara itu, ada sebanyak 20 Prodi yang telah terakreditasi "A",
yang telah terakreditasi "A", sebanyak 26 telah terakreditasi "B", dan sebanyak 28 telah terakreditasi "B", dan sisanya sebanyak 11 Prodi yang
sisanya sebanyak 11 Prodi yang masih terareditasi "C" / belum masih terareditasi "C" / belum terakreditasi.
terakreditasi.

Dari sebaran data di atas, bisa dilihat bahwa hasil akreditasi institusi UIN SGD Bandung lebih unggul dibandingkan dengan UIN
Suska Riau. Sementara itu, untuk jumlah Program Studi yang memilik akreditasi unggul A dan baik B tidak terpaut jauh jumlahnya. Akan
tetapi, masih tetap didominasi oleh UIN SGD Bandung sebagai PTKIN yang memilikli akreditasi unggul dan baik.
Sementara itu, agar dapat membandingkan hasil yang relevan dari kedua lembaga ini (UIN Riau dan UIN Bandung), peneliti
mencoba memetakan pengklasterisasian pemeringkatan yang dimiliki oleh Kemenristekdikti dalam melakukan perangkingan Perguruan
Tinggi secara nasional yang berfokus pada indikator atau penilaian berbasis Output-Outcome Base. Hasil analisis tersebut dapat
peneliti gambarkan sebagai berikut:
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Tabel 4.26: Hasil Analisis Matriks Adaptasi Pemeringkatan Standar Kemenristekdikti Menuju WCU
VA
LU
E

KINERJA

INDIKATOR

% Dosen S3
%
Lektor
Kepala
&
Guru Besar
O
INPUT
Rasio Mahasiswa & Dosesn
U
15%
Mahasiswa asing
T
Dosen asing*)
P
U
Akreditasi institusi BAN-PT
T
Akreditasi Prodi BAN-PT
Pembelajaran daring*)
PROSES
40
25 %
Kerjasama PT
%
Kelengkapan laporan PDDIKTI*)
Laporan keuangan*)
Artikel ilmiah terindeks per dosen
O
Kinerja penelitian
OUTPUT
U
25%
Kinerja
kemahasiswaan
T
Prodi terakreditasi internasional
C
O
Kinerja inovasi
M
% Lulusan yang memperoleh pekerjaan
E
OUTCOME dalam waktu 6 bulan*)
35%
Jumlah sitasi per dosen*)
60
Jumlah patent per dosen*)
%
Kinerja pengabdian kepada masyarakat*)
NOTES : *** (Tinggi)
: ** (Sedang)
: * (Rendah)

PTKIN

KETERANGAN

UIN RIAU

UIN BANDUNG

***
**
***
*
**
**
**
**
**
**
*
*

***
***
***
*
***
***
**
**
***
***
*
*

-

-

-

**
**
**

***
***
**

UIN SGD>UIN SUSKA
UIN SGD>UIN SUSKA
SAMA

SAMA
UIN SGD>UIN
SAMA
SAMA
SAMA
UIN SGD>UIN
UIN SGD>UIN
SAMA
SAMA
UIN SGD>UIN
UIN SGD>UIN
SAMA
SAMA

SUSKA

SUSKA
SUSKA

SUSKA
SUSKA

349

Tabel 4.27: Matriks Indikator World Class University UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung
INDIKATOR
UNSUR
UIN Suska Riau
UIN SGD Bandung
Excelence in Research
1. Secara reputasi artikel, jurnal, 1. Secara reputasi artikel, jurnal,
 Reputasi artikel/jurnal
(Keungggulan penelitian)
sitasi UIN Riau mampu
sitasi UIN Bandung mampu
 Citasi
meningkatkannya,
meski
memposisikan diri teratas,
 Industri interest
belum
nampak
secara
lihat
hasil
perangkingan
 Inovasi hasil research
signifikan.
Scimago Rangking Institution.
berbasis teknologi
2. Hasil
penelitian
yang 2. Hasil
penelitian
yang
dihasilkan
belum
banyak
dihasilkan
belum
banyak
menghasilkan
ketertarikan
menghasilkan
ketertarikan
terhadap dunia industri.
terhadap dunia industri.
3. Belum mampu menciptkan 3. Belum mampu menciptkan
hasil
research
yang
hasil
research
yang
menghasilkan teknologi
menghasilkan teknologi
Academic Reputation
1. Belum
mencapai
batas 1. Belum
mencapai
batas
 Kualifikasi akademik dosen
(Reputasi akademik)
minimal 40% gelar akademik
minimal 40% gelar akademik
 Kualitas pengajaran
dosen Doktor (S3). UIN Riau
dosen Doktor (S3). UIN
 Reputasi alumni
memiliki 18 GB.
Bandung memiliki 33 GB.
 Standar kurikulum
2. Rasio dosen & mahasiswa 2. Rasio dosen & mahasiswa
masih terlalu tinggi
masih terlalu tinggi
3. Keterserapan alumni UIN 3. Keterserapan alumni UIN
secara khusus, dan PTKI
secara khusus, dan PTKI
secara umum masih sangat
secara umum masih sangat
rendah
rendah
Adequate facilities & Funding  Fasilitas perpusatakaan & 1. Fasilitas perpustakaan dan 1. Fasilitas perpustakaan dan
(Fasilitas & pendanaan yang
labor masih terbatas
labor masih terbatas
labor
memadai)
2.
Akses
internet
yang
masih
2.
Akses internet yang masih
 Fasilitas ICT
terbatas
terbatas
 Sumber dana pemerintah,
3.
Pendanaan
yang
masih
3.
Pendanaan
yang
masih
dana riset kontrak dengan
sangat
minim
sangat
minim
perusahaan, dana sendiri
banyak
memiliki 4. Belum
banyak
memiliki
SPP dll, dana hibah/dana 4. Belum
kontrak
pendanaan
riset
kontrak
pendanaan
riset
abadi
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dengan perusahaan
5. Belum memiliki dana abadi
yang melimpah
1. Belum adanya daya tarik UIN
 Mobilitas mahasiswa
Bandung menjadi mobilitas
berbakat dari berbaagi dunia
mahasiswa,
dosen,
dan
 Mobilitas dosen dan peneliti
peneliti hebat dari seluruh
cerdas dari berbagai dunia
dunia
1. Otonomi dan kebebasan
 Otonomi
akademik masih dalam
 Kebebasan akademik
tatanan regulasi
 Kerangka aturan pendukung
(kecenderungan intervensi)
 Budaya keunggulan
2. Kerangak aturan yang justru
memperlambat
3. Budaya keunggulan mulai
berkembang
1. Menuju akreditasi
 Akreditasi internasional
internasional AUN-QA
 Sertifikasi internasional

dengan perusahaan
5. Belum memiliki dana abadi
yang melimpah
Concentration of Talents
1. Belum adanya daya tarik UIN
(Konsentrasi SDM berbakat)
Riau
menjadi
mobilitas
mahasiswa,
dosen,
dan
peneliti hebat dari seluruh
dunia
Favorable Goverment
1. Otonomi dan kebebasan
(Pengelolaan yang baik)
akademik masih dalam
tatanan regulasi
(kecenderungan intervensi)
2. Kerangak aturan yang justru
memperlambat
3. Budaya keunggulan mulai
berkembang
Internationalization
1. Sertifikasi ISO dari beberapa
Recognition
unit kelembagaan
(Pengakuan internasional)
2. Menuju akreditasi
internasional AUN-QA
Internationalization
memiliki
kelas
 Kelas/fakultas internasional 1. Kelas internasional pernah 1. Belum
(Internasional)
ada, kemudian tidak berjalan
internasional
 Dosen internasional
lagi
2. Dosen internasional 0%
 Mahasiswa internaisonal
2. Dosern internasional 0%
3. Mahasiswa
asing
belum
3. Mahasiswa
asing
belum
mencapai 1%
mencapai 1%
Notes: Baik UIN Riau & UIN Bandung belum memenuhi kriteria WCU sebagimana yang telah peneliti paparkan. Itu artinya perjalanan
panjang dalam mencapai WCU perlu diupayakan dalam pengembangan dan perbaikan kualitas lembaga pendidikan Islam dalam
semua aspek baik akademik maupun non-akademik.
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Dari hasil penjabaran berbagai matriks pembanding reputasi
akademik yang telah peneliti paparkan tersebut, dapat ditemukan jawaban
bagaimana kelayakan reputasi penyandang World Class University dari
kedua lembaga UIN Riau dan UIN Bandung. Dari keduanya dapat dilihat
masing-masing memiliki cara berbeda dalam melihat perkembangan,
tantangan, dan perubahan global dalam menyiapkan lembaga pendidikan
yang bermutu. UIN Suska Riau secara jelas menggunakan brand WCU
sebagai label utama dalam meningkatkan kompetisi global. Hal itu
sebagaiman meminjam istilah Salmi WCU bisa bermakna eksistensi selfdeclaration

sebuah

institusi.

Sementara,

UIN

Bandung

tidak

menggunakan brand WCU sebagai acuan utama mempromosikan
lembaganya. Namun demikian, kedunya memiliki tingkatan dan reputasi
yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
Pada satu sisi UIN Suska Riau memiliki pengalaman yang cukup
baik dalam tatanan PTKIN secara nasional. Hal itu dibuktikan dengan
tercapainya posisi teratas PTKIN secara nasional sebagai peringkat
pertama dari pemeringkatan Webometrics. Sementara itu, dalam segi
reputasi akademik karya ilmiah jurnal, pengelolaan jurnal dan lainnya, UIN
Sunan Gunung Djati menjadi universitas Islam yang lebih unggul
dibandingkan dengan UIN Suska Riau. Hal tersebut dibuktikan dengan
perolehan Sinta Award pada tahun 2018. Selain itu, pada tahun 2019 UIN
SGD

Bandung

kembali

memberikan

reputasi

terbaiknya

dalam

pencapaian bidang penelitian. Ini dibuktikan dengan perolehan dua
penghargaan sekaligus yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan
Islam melaui forum Annual Conference on Research Proposal (ACRP)
yang merupakan forum akademik yang menjadi barometer kualitas dari
proposal yang diajukan oleh dosen-dosen PTKI di bidang penelitian,
publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dari kedua lembaga UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung
sejatinya dapat dilihat sebagai jawaban agar saling melengkapi dan
belajar dalam meningkatkan reputasi dari cara dan capaian masing-

352

masing lembaga tersebut. Untuk menjawab tantangan apakah keduanya
atau salah satu lembaga tersebut sudah layak menyandang World Class
University? Sejatinya keduanya belum menduduki pada posisi tersebut
sebagaimana penjabaran dari beberapa indikator yang telah peneliti
paparkan pada tabel 4.26. Meskipun sudah ada beberapa capain tertentu
reputasi akademik dari masing-masing lembaga, namun tetap kedua
lembaga ini harus terus berpacu pada persaingan dan reputasi lainnya
agar mampu menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang lebih
established dan bereputasi dunia.
Keberadaan hasil analisis capaian baik UIN Riau dan UIN Bandung
sebetulnya masih perlu digali secara mendalam, sepertinya benar apa
yang disampaikan oleh salah satu pejabat Pusat Penelitian dan
Penerbitan (Puslitpen) UIN SGD Bandung yang menyatakan bahwa UIN
Suska Riau sudah memiliki sistem yang bagus dibandingkan dengan UIN
SGD Bandung. Sementara itu, UIN SGD Bandung memiliki kapasitas
Sumber Daya Manusia (SDM) yang relatif lebih bagus dibandingkan
dengan UIN Suska Riau.467 Nah keduanya sebenarnya memiliki korelasi
yang saling berpautan, dimana kepemilikan sistem yang bagus bisa saja
tidak akan menduduki posisi PTKIN teratas jika saja SDMnya tidak dapat
mengoptimalkan sitem tersebut. Sementara, ketidaktersediaan sistem
yang bagus bisa saja menduduki posisi teratas dengan mengoptimalkan
kemampuan SDM yang mumpuni dalam mencapai reputasi akademik
secara nasional.
Capaian UIN Suska Riau menduduki posisi teratas perangkingan
Webometrics menjawab tantangan sistem website lembaga UIN Suska
Riau yang cukup baik dan memadai dibandingkan UIN SGD Bandung.
Sementara itu, dalam hal reputasi akademik penelitian, jurnal, reputasi
data akreditasi, UIN Bandung memiliki posisi teratas dibandingkan dengan
UIN Riau. Akhirnya, kedua lembaga ini sebetulnya memiliki kekuatan (The
467

Wawancara, WD Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, Bandung 23 Agustus 2018.
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strengt) dan kelemahan (The weakness) masing-masing. Dengan
demikian, jawaban yang paling ideal dalam pengembangan reputasi
kedua lembaga ini adalah kedua lembaga ini bisa saling berbagi dan
belajar dalam pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi Islam menuju
World Class University.
Sementara itu, berdasarkan analisis hasil data di atas, maka dapat
digambarkan bahwa capaian WCU dalam tatanan akademik perguruan
tinggi UIN Riau dan UIN Bandung masih dalam capaian parsial yaitu;
masih berkisar proses ketercapaian bidang penelitian. Sementara, dua
Tridharma perguruan tinggi yang lain (pendidikan dan pengabdian) belum
menampakkan hasilnya secara maksimal. Deskripsi capaian tersebut
dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:
Notes: Aspek penelitian dalam analisis
hasil penelitian ini dapat ditelusuri
sebagai domain indikator keberhasilan
menuju WCU secara global. Hal itu
dibuktikan dengan reputasi UIN SGD
dalam mencapai capaian maksimal di
beberapa pemeringkatan nasional dan
internasional.

PENDI
DIKAN
Notes: Dua tridharma PT ini belum dapat
ditelusuri sebagai hasil keberhasilan indikator
menuju WCU baik UIN Riau dan UIN Bandung
TRIDHARMA
PERGURUA
N TINGGI

PENELITIAN

PENGABDIA
N
MASYARAK
AT

Hasil ini merupakan analisis formulasi pemaparan data sebagaimana data
yang telah ditampilkan sebelumnya.

Gambar 4.35: Capaian domain Tridharma Perguruan Tinggi menuju WCU
Untuk dapat melhat secara lebih luas, maka peneliti mencoba
menampilkan reputasi kedua lembaga ini (UIN Riau dan UIN Bandung)
dalam kancah nasional dan internasional. Tujuannya agar kita bisa
melihat posisi reputasi institusi kedua PTKIN ini. Gambaran matriks
tersebut dapat peneliti tampilkan sebagai berikut:
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Tabel 4.28: Reputasi/Perangkingan UIN Riau dan UIN Bandung
REPUTASI/
PERANGKINGAN

UIN SUSKA
RIAU

UIN SGD
BANDUNG

-

-

83
3

59
2

4070

4572

Scimago

-

-

THE

-

-

Dunia
Nasional
PTKI

Webometric

KETERANGAN
Belum masuk 500/1000 PT
terbaik di dunia
Database Sinta
Database SInta
Secara nasional, UIN Riau
menduduki peringkat 44 dan
menduduki peringkat 1 pada
PTKIN. Sementara itu, secara
nasional UIN Bandung
menduduki peringkat 54 dan
menduduki peringkat 5 pada
PTKIN.
Secara
nasional,
UIN
Bandung
menduduki
peringkat ke-1. Sementara UIN
Riau menduduki peringkat ke...
UI peringkat ke-1 di Indonesia
(601-800 dunia)
ITB peringkat ke-2 di
Indonesia (1001+ duni)
IPB peringkat ke-3 di
Indonesia (1001+ dunia)
UGM peringkat ke-1 di
Indonesia (254 dunia)

QS

-

-

UI peringkat ke-2 di Indonesia
(305 dunia)
ITB peringkat ke-3 di
Indonesia (313 dunia)

Dari paparan data reputasi yang telah peneliti paparkan di atas,
kedua lembaga ini (UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung) masih belum
menduduki reputasi yang cukup baik dibandingkan dengan sesama
perguruan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Umum (PTU) seperti Universitas
Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi
Bandung (ITB). Meskipun harus diakui, PTKI sebetulnya memiliki potensi
yang cukup besar dalam menciptkan WCU sebagai model pengembangan

355

Perguruan Tinggi Islam yang terkemuka di dunia. Lebih lagi, jika dikaitkan
dengan mayoritas jumlah pendidikan muslim terbesar di dunia.
Dalam konteks ini, pemeringkatan berskala internasional, regional,
atau nasional tetap ada faedahnya sepanjang bisa mendorong kemajuan
dan orientasi layanan bermutu yang menjadi tanggung jawab perguruan
tinggi. Apalagi usia perguruan tinggi di tanah air rata-rata baru mencapai
setengah abad hingga satu abad, usia yang cukup muda dibandingkan
dengan universitas Harvard, Oxford, UCLA, dan McGill, dan sejenisnya
yang telah berusia ratusan tahun dan selalu berada di posisi teratas dalam
perangkingan perguruan tinggi dunia.

Dalam konteks kesejajaran

perguruan tinggi Islam Indonesia, tampaknya benchmarking dengan
perguruan tinggi bereputasi internasional menjadi semacam spirit dan
trigger untuk mensejajarkan diri karena realitasnya perguruan tinggi Islam
di belahan dunia lain belum ada yang dapat dibanggakan secara
internasional, dalam banyak hal.
Selain itu, kita menyadari bahwa orientasi pendidikan tinggi di
Indonesia khususnya pendidikan tinggi Islam tidak sama dengan
pendidikan tinggi di negara-negara lain. Gagasan integrasi keilmuan
antara ilmu umum dan agama yang selama ini dikembangkan Universitas
Islam Negeri (UIN) di Indonesia, hemat peneliti sangat khas dan spesifik
dan menjadi distingsi, pembeda dengan perguruan tinggi lain di dunia.
Begitu juga pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi main
mandate dan core business perguruan tinggi Islam membutuhkan kriteria
dan indikator mutu yang spesifik, yang tidak harus sama dengan kampus
perguruan tinggi Islam di negara-negara Islam lainnya. Kesadaran ini di
satu sisi akan membangun kedaulatan pendidikan kita sendiri, di samping
kemandirian yang diperlukan dalam kompetisi dengan pendidikan tinggi
lain di dunia468.

468

http://diktis.kemenag.go.id/NEW/index.php?berita=detil&jenis=artikel&jd=498#.XxZm
2-eyTIU, diakses pada Tanggal 21 Juli 2020.
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Guna melihat lebih jelas posisi hasil reputasi kedua UIN ini, peneliti
mencoba membandingkan hasil reputasi PTU Universitas Gadjah Mada
(UGM) yang baru saja masuk sebagai universitas terbaik di dunia dengan
berbagai indikatornya. UGM menduduki posisi peringkat teratas di
Indonesia dan menduduki peringkat 254 sebagai universitas kelas dunia
dari hasil QS-Top Universites 2021469. Dalam penilaian tersebut, QS-Top
Universities menggunakan beberapa indikator untuk melakukan penilaian
yaitu; 1) Rasio dosen & mahasiswa; 2) Mahasiswa internasional; 3)
Fakultas internasional; 4) Sitasi & publikasi ilmiah; 5) Pengguna lulusan;
dan 6) Reputasi akademik. Matriks beberapa indikator tersebut sebagai
berikut:
Rasio Dosen dan Mahasiswa
PT

JUMLAH DOSEN

JUMLAH
MAHASISWA
UGM
2720
56024
UIN RIAU
755
27772
UIN BANDUNG
738
30096
Notes: Sumber diolah dari PPDIKTI Kemendikbud

RASIO
1:20
1:36
1:40

Jika dilihat secara rasio, jelas PTKI UIN Riau dan UIN Bandung
belum memiliki rasio dosen dan mahasiswa yang ideal. Semakin kecil
rasio antara dosen dan mahasiswa, maka semakin kondusif proses
belajaran pengajarannya. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT) juga telah menerapkan matriks penilaan yang sama yaitu rasio
dosen dan mahasiswa, di mana UGM memiliki rasio dosen dan
mahasiswa yang sangat ideal. Sementara, UIN Riau dan UIN Bandung
masih mengalami kekurangan SDM dosen dan akhirnya menghasilkan
rasio yang belum ideal. Apa yang terjadi di PTKI khususnya UIN Riau dan
UIN Bandung menunjukkan kualitas lembaga pendidikam yang sangat
rendah. Meskipun secara data kuantitas juga perlu diperhatikan, akan
tetapi kualitas pendidikan mesti diimbangan agar tercapai tujuan
pendidikan yang bermutu.
469

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021,
diakses pada Tanggal 25 Juli 2020.
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100%
80%
60%
56024

27772

Mahasiswa

30096

40%

Dosen

20%
0%

2720
UGM

755
UIN Riau

738
UIN Bandung

Gambar 4.36: Diagram Rasio Dosen dan Mahasiswa

Mahasiswa Internasional
PT

Mahasiswa
Persentase
UGM
868
2.2%
UIN RIAU
47
0,2%
UIN BANDUNG
56
0,2%
Notes: Data persentase diperoleh dari QS-Top Universities dan diolah
secara manual dari jumlah mahaiswa & mahasiswa internasional

Jika dilihat dari hasil matriks di atas, kedua UIN tersebut belum
memiliki persentase jumlah mahasiswa asing yang cukup banyak.
Sementara, UGM telah memiliki lebih dari 500 mahasiswa asing. Sangat
memungkinkan indikator peringkat teratas UGM salah satu faktornya
adalah keberadaan mahasiswa asing di dalamnya. Hal itu juga sesuai
dengan teori Jamil Salmi yang menjadikan indikator WCU mobilitas
mahasiswa asing tertarik untuk belajar di intitusi tersebut.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

868

UGM

Mahasiswa Inter.

50

50

UIN Riau

UIN
Bandung
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Gambar 4.37: Diagram Mahasiswa Internasional
Fakultas Internasional
PT
Fakultas
Persentase
Keterangan
UGM
20
48%
9 Fakultas internaisonal
UIN RIAU
9
0%
UIN BANDUNG
9
0%
Notes: Data persentase diperoleh dari QS-Topuniversities dan diolah
secara manual dari keberadaan fakultas internasional

Hasil matriks persentase di atas menunjukkan bahwa kedua UIN
tersebut belum memiliki Fakultas/Prodi internasional. Sementara itu, UGM
yang menduduki peringkat teratas di Indonesia sudah memiliki 48% dari
jumlah seluruh fakultas yang ada yaitu 9 fakultas. Hal tersebut
menunjukkan bahwa reputasi pengembangan internasionalisasi di UGM
sangat baik.
40
30
20

9

% Fak. Inter

10

0

0

UIN Riau

UIN Bandung

Fakultas

0
UGM

Gambar 4.38: Diagram Fakultas Internasional
Reputasi Publikasi 2019
PT

Rasio Publikasi
Keterangan
Rasio TERCAPAI ideal setiap
1
Scopus/Wos/Dos dosen/tahun memiliki jurnal
en/Tahun
bereputasi
UIN RIAU
Rasio BELUM TERCAPAI ideal
96
8
Scopus/Wos/Dos setiap
dosen/tahun
belum
en/Tahun
memiliki jurnal bereputasi
UIN BANDUNG
Rasio HAMPIR TERCAPAI
296
3 Scopus
/Wos/Dosen/Tah ideal
setiap
dosen/tahun
un
memiliki jurnal bereputasi
Notes: Data persentase dokumen publikasi bereputasi dari database Sinta
UGM

Scopus
2264

Wos
4

Matriks di atas menggambarkan bahwa UGM telah mampu secara
produktif setiap dosen/tahun menghasilkan publikasi bereputasi. Hal
tersebut digambarkan dengan rasio publikasi 1:1 setiap dosen. Sementara
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itu, UIN Bandung memiliki rasio publikasi yang sedang yaitu 1:3. Namun
demikian, UIN Bandung lebih memiliki reputasi hasil karya ilmiah yang
lebih produktif dibandingkan dengan UIN Riau. Dalam hal ini, UIN Riau
belum memiliki rasio reputasi publikasi internasional secara merata bagi
setiap

dosen.

Artinya

hanya

orang-orang

tertentu

yang

mampu

menghasilkan reputasi publikasi ilmiah setiap tahunnya. Hal tersebut
ditunjukkan dengan rasio 1:8.
Reputasi Sitasi 2019
PT
Sitasi
Rasio Sitasi
Keterangan
UGM
Tinggi
96964
30 Sitasi/Dosen/Tahun
UIN RIAU
Rendah
4542
6 Sitasi/Dosen/Tahun
UIN
TInggi
24967
34 Sitasi/Dosen/Tahun
BANDUNG
Notes: Data persentase sitasi diperoleh dari database Sinta

Dari data tersebut, dapat digambarkan bahwa reputasi penelitian
dapat dilihat melalui dampak faktor sitasi sebuah jurnal. Semakin banyak
menghasilkan sitasi, menunjukkan semakin bagus pula reputasi penelitian
tersebut. Dalam hal ini UIN Bandung memiliki reputasi yang baik, bahkan
hasil

pemeringkatan

Scimago Rangking Institution,

UIN Bandung

menduduki peringkat pertama secara nasional termasuk di atas UGM.
Sementara UIN Riau, masih dalam reputasi sitasi yang sangat rendah.
Pengguna Lulusan
PT

Rangking
UGM
301-500
UIN RIAU
UIN BANDUNG
Notes: QS-Top Universities

Keterangan
Lulusan terbaik di Asia
-

Terdapat enam universitas di Indonesia yang berhasil masuk
Graduate Employability Ranking 2020 yang menduduki peringkat 301-500.
Keenamnya adalah Universitas ini adalah Institut Teknologi Bandung
(ITB), Universitas Bina Nusantara (Binus), Universitas Diponegoro
(Undip), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Gajah Mada
(UGM), dan Universitas Indonesia (UI).
Sementara itu, Universitas Tsinghua menduduki posisi pertama di
Asia. Indikator yang menjadikan Universitas Tsinghua menempati posisi
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pertama di Asia adalah tingginya skor pada kolaborasi dengan dunia
usaha (99,8), praktisi industri di kampus (99,6), dan penilaian dunia usaha
(99,3). Sementara dua indikator lainnya memiliki skor 85,8 untuk hasil
lulusan dan 76,9 untuk tingkat perolehan pekerjaan. 470
Jika dilihat dari data tersebut, UIN Riau/UIN Bandung belum
banyak menghasilkan lulusan yang mampu berkolaborasi dengan dunia
usaha/industri. Apalagi hasil pemeringkatan pengguna lulusan terbaik di
dunia PTKI belum ada yang mewakili. Itu artinya, keterserapan lulusan
PTKI masih dalam kagerori rendah.
Reputasi Akademik (Data Akreditasi)
PT
Prodi
A
B
UGM
299
232
30
UIN RIAU
56
19
18
UIN
BANDUNG
Notes: Data
Kemendikbud

67

21

akreditasi

C
37
19

30

prodi

16
diperoleh

Persentase
77% A
33% A

Keterangan
Tercapai
Belum
Tercapai
31% A
Belum
Tercapai
dari database PPDIKTI

Matriks di atas menunjukkan bahwa World Class University bisa
tercapai jika akreditasi berbagai Prodi telah memiliki akreditasi A minimal
sebayak 50%. Dalam kasus UGM, PT tersebut sudah mencapai 77% dari
semua jumlah Prodi. Jika diintervalkan dengan 3 kategori tinggi, sedang,
dan rendah ( tinggi 67-100,

sedang 34-66, rendah 1-33), maka UGM

masuk kategori tinggi. Sementara UIN Riau dan Bandung masih dalam
kategori rendah. Capaian yang diraih oleh UGM adalah salah satu bagian
dari kinerja lembaga Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) yang selalu memberikan jaminan standar kualitas pendidikan tinggi
yang

bermutu.

Selain

itu,

semakin

banyaknya

Prodi-Prodi

yang

terakreditasi unggul dari BAN-PT, maka dapat dijadikan acuan dalam
melihat posisi reputasi institusi menuju World Class University.

470

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/22/10-universitas-dengan-lulusankerja-terbaik-di-asia, diakses pada 25 Juli 2020.
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100%

37
30

19

16

18

30

19

21

299

56

67

UGM

UIN Riau

UIN Bandung

80%
232
60%

C
B

40%
20%

A
Prodi

0%

Gambar 4.39: Data Akreditasi
Reputasi Akademik (Kualifikasi Akademik Dosen)
PT

958
238

AA
431
74

LEK
774
125

LK
555
61

GB
270
18

Persentase
10% GB
3%

Keterangan
UGM
TERCAPAI
UIN RIAU
BELUM
TERCAPAI
UIN
33
BELUM
240
65
178 113
5%
BANDUNG
TERCAPAI
Notes: Data akreditasi prodi diperoleh dari database PPDIKTI Kemendikbud

Gambaran matrik di atas status UGM sebagai model WCU dapat
dijadikan landasan peningkatan kualifikasi akademik bahwa dosen harus
memilki Guru Besar dengan jumlah minimal 10%, atau lebih dari 40%.
Sementara itu kedua UIN baik Riau maupun Bandung belum mencapai
capaian tersebut. Sementara itu, jika rasio tersebut dibagi dengan jumlah
GB untuk masing-masing Prodi, maka masih dibutuhkan peningktan GB.
Namun demikian, saat ini UGM telah menjadi role model PT yang mampu
menunjukkan

reputasi

yang

lebih

baik

secara

nasional

maupun

internasional.
Jika dilihat dari berbagai data tersebut, UGM layak mewakili
perguruan tinggi di Indonesia dalam pemeringktan universitas kelas dunia.
Selain memilik reputasi yang sangat bagus, perencanaan dan berbagai
program telah disiapkan dalam rangka menuju World Class University.
Gambaran tersebut sebagai berikut:
Pengembangan Reputasi Akademik WCU
PT
Program
Kegiatan
1. Faculty
1. International Visiting
UGM
member
Scholar Badan Pusat

Tujuan
1. Mengembangkan
sistem perekrutan
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development

2. Research &
academic

3. Brand equity
and
reputation

Penerbit (IVS BPP)
SDM secara khusus;
2. International Visiting
2. Meningkatkan rasio
Scholar Bermitra Dengan
dosen/ mahasiswa;
Senior Experten Service 3. Meningkatkan kualitas
(IVS SES) Jerman
SDM secara
3. International Visiting
menyeluruh, dengan
Scholar Program
menambah
Uitzending Managers (IVS
proporsi top
PUM) Belanda
scientist yang
4. Fasilitas Expert
berkarya di UGM;
Internasional
4. Meningkatkan kualitas
penelitian.
1. Join research academy
1. Mengembangkan
2. Twin centre & UNESCO
sistem percepatan
Chairs
peningkatan kualitas
3. Riset kolabrasi Indonesia
riset secara
4. Program penelitian
eksponensial;
kolaborasi Idonesia
2. Meningkatkan rasio
5. Natural research academy
sitasi per dosen;
3. Meningkatkan
percepatan
pemanfaatan hasilhasil penelitian
melalui transfer
teknologi.
1. Summer Course lintas
1. Mengembangkan
disiplin
sistem percepatan
2. Gadjah Mada
pengakuan dunia,
International fellowship
pendapatan riset,
program full
dan kerjasama riset;
3. Indonesia Africa
2. Meningkatkan hasilUniversity president forum
hasil karya UGM
berupa kekayaan
intelektual,
purwarupa, dan
inovasi yang
diterapkan pada
industri dan
masyarakat;
3. Meningkatkan
pendapatan melalui
riset dan kerjasama.
-

UIN RIAU
UIN
BANDUNG
Notes: Sumber WCU UGM https://wcu.ugm.ac.id/

Program

World

Class

University

yang

ada

pada

UGM

menggambarkan bagaimana kampus tersebut siap menjadi WCU. Selain
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itu, program tersebut menjadi pedoman pengembangan dalam merancang
berbagai capaian yang terukur. Berbeda dengan kedua UIN ini, keduanya
belum memiliki rancangan secara nyata dalam mengembangakn WCU.
Oleh sebab itu, wajar dalam tatanan reputasi UIN masih banyak PTKI
yang

tertinggal

dengan

perguruan

tinggi

umum

mendeklarasikankan jargon World Class University.

meskipun

telah
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Tabel 4.29: Matriks Capaian World Class university dalam Aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi
TRI DHARMA PT
UGM
UIN RIAU
UIN BANDUNG
KETERANGAN
Pendidikan & Pengajaran
1. Kurikulum
1. Kurikulum Internasional
2. Belajar dan pengajaran 2. Kelas internasional
3. Doubl-degree
4. Program Internasional
program
S1
&
Pascasarjana
Penelitian
1. Publikasi
1. Badan Penerbit dan
2. Pengembangan usaha
Publikasi UGM (BPP
3. Pusat studi
UGM) & UGM Press,
4. Produk unggul hasil
mendukung karya
hilirisasi
publikasi akademisi
UGM ke jurnal
internaisonal
2. Mengembangkan
kerjasama bisnis dan
industri yang berdasar
pada IPTEK
3. UGM memiliki 21 pusat
studi dari berbagai
bidang keilmuan baik
secara nasional &
internaisonal
4. Ghama-cha (bahan
kedokteran gigi),
kalkuguma
(penghancur batu

1.
2.
3.
4.

Belum tercapai
Belum tercapai
Belum tercapai
Belum tercapai

1.
2.
3.
4.

Belum tercapai
Belum tercapai
Belum tercapai
Belum tercapai

1.
2.
3.
4.

Belum tercapai
Belum tercapai
Belum tercapai
Belum tercapai

1. Tercapai, dibuktikan
dengan hasil
reputasi
perangkingan
Scimago Rangking
2020 peringkat
pertama secara
nasional & 53 di
Asia
2. Belum tercapai
3. Belum tercapai
4. Belum tercapai

UIN perlu melakukan
pengembangan dan
peningkatan reputasi lebih baik
lagi

UIN perlu melakukan
pengembangan dan
peningkatan reputasi lebih baik
lagi
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saluran kemih), NPCStrip (pendeteksi
kanker)

Pengabdian
1. Kolaborasi
internasional

Unit kelembagaan
pendukung WCU

1. KKN Mendunia/tahun
2. Kolaborasi pengabdian 1. Belum tercapai
2. Belum tercapai
internasional

1. http://oia.ugm.ac.id/
(office international
affairs Universitas
Gadjhah Mada
2. https://wcu.ugm.ac.id/
(website program
pengembanganWCU
UGM)

1. Belum tercapai
2. Belum tersedia

1. Belum tercapai
2. Belum tercapai

1. Belum tercapai
2. Belum tersedia

UIN perlu melakukan
pengembangan dan
peningkatan reputasi lebih baik
lagi
UIN perlu melakukan berbagai
terobosan dalam mencapai
WCU

Notes: Hasil diolah dari penelusuran data pembanding sebelumnya dan ekslorasasi data webisite UGM, UIN Riau & UIN Bandung
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Jika dilihat dari hasil perbandingan dengan model WCU antara UGM
dan UIN, PTKI jauh tertinggal. Apalagi jika dihubungkan rentan usia
institusi. UGM telah lebih dewasa dibandingkan dengan institusi UIN
secara umum. Oleh sebab itu, dalam hal ini diperlukan berbagai terobosan
dalam meningkatkan reputasi PTKI secara nasional agar ketertinggalan itu
tidak akan terpaut jauh dengan perguruan tinggi serival kita.
Dalam konteks inilah kemandirian dalam mengelola ide dan gagasan
tentang kualitas pendidikan tinggi Islam perlu dirumuskan secara
bersama. Menuju World Class University mungkin hanya menjadi
washilah, bukan ghayyah (tujuan), bagi peningkatan kualitas di berbagai
bidang kelembagaan, pembelajaran, SDM, layanan akademik, penelitian,
publikasi, jaringan kerjasama, dan seterusnya. Jika UIN bersama lembaga
yang kapabel di bidang pemeringkatan mutu pendidikan tinggi Islam,
semacam Islamic World Educational, Scientific and Culture Organization
(ICESCO)

atau

Dewan

Riset

Nasional

dapat

merumuskan

dan

menghasilkan kriteria-kriteria baru, hemat peneliti akan menjadi kontribusi
yang penting bagi masa depan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.
Karena sampai hari ini, kriteria-kriteria pemeringkatan kampus terbaik di
dunia belum muncul dari lembaga-lembaga yang notabennya organisasi
Islam.

Sehingga sangat memungkinkan indikator yang muncul dari

berbagai pemeringkatan yang telah ada mengabaikan keilmuan Islam
yang secara keilmuan cenderung pragmatis.
Meskipun di banyak posisi PTKI belum mampu memposisikan diri
sebagai perguruan tinggi yang unggul di banyak hal, namun paling tidak
lembaga pendidikan tinggi Islam telah mampu bermetamorfosa di banyak
lini guna mengakomodir kebutuhan dan perubahan di masa yang akan
datang. Namun juga harus disadari, kita harus terus berbenah dalam
meningkatkan ketertinggalan kita menuju universitas yang mapan
(established university) di tingkat dunia.
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4. Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Menuju World
Class University di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan
Gunung Djati Bandung
Menelisik perkembangan perubahan PTKIN di Indonesia yang begitu
panjang rasanya tidak akan pernah berakhir. Persolaan perubahan
kelembagaan pendidikan Tinggi Islam tetap menjadi kajian yang sangat
menarik. Apalagi perubahan kelembagaan akan terus terjadi di lingkungan
PTKIN beberapa tahun kedepan.
Pada tahapan ini peneliti sajikan hasil perumusan masalah akhir
terkait konsep manajemen perubahan menuju World Class University.
Serta bagaimana model strategi tawaran pencapaian manajemen
perubahan pendidikan tinggi Islam menuju World Class University (WCU)
pada dua PTKIN baik UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN Sunan
Gunung Djati Bandung. Secara lebih ringkas ulasan tersebut sebagai
berikut:
a. Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Menuju World
Class University pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Setelah peneliti bahas secara luas tentang manajemen perubahan
dan World Class University (WCU) di atas, maka dalam sub-tema ini
peneliti uraikan konsep manajemen perubahan Pendidikan Tinggi Islam di
UIN Suska Riau menuju WCU. Selain itu, dalam analisis sub-bab ini akan
menampilkan hasil orientasi visi utama perubahan PTKIN secara utuh,
baik dalam bentuk penjabaran retorika visi maupun dalam penjabaran
implementasi visi.
Perubahan yang terjadi di UIN Suska Riau pada tahap ini telah
menggunakan konsep teori manajemen perubahan dalam mengantisipasi
resistensi perubahan yang bisa saja muncul melalui berbagai faktor
internal lembaga, maupun faktor eksternal stakeholder yang terkait. Untuk
melihat orientasi visi manajemen perubahan yang dilakukan oleh lembaga
ini maka peneliti tampilkan gambaran sederhana sebagai berikut:
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CHANGE
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IAIN
PEKANBARU

TRAJECTORY
PROCESS

UIN RIAU WCU

CHANGE PROCES

Gambar 4.40: Bagan Capaian Visi Manajemen Perubahan UIN Suska
Riau
Reputasi WCU yang digaungkan oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau
nampaknya menjadi motivasi dalam pencapaian visi dan misinya. Hal
tersebut bukan pula sekedar ungkapan semata yang hanya mampu
digaungkan tanpa dilaksanakan. Pembuktian dalam mencapai tujuan itu,
arah orientasi manajemen perubahan yang terjadi di UIN Suska Riau
menghasilkan capaian yang sangat makslmal. Capaian itu dibuktikan
dengan indikator salah satu pemeringkatan internasional webometrics
yang mengantarkan UIN Suska Riau pemuncak posisi dari tingkat PTKIN
secara nasional. Dengan begitu, hal tersebut mengindikasikan keseriusan
UIN Suska Riau dalam mencapai pemeringkatan internasional sebagai
bentuk pengakuan di dunia. Hasil maksimal tersebut bisa peneliti
gambarkan sebagai berikut:
Tabel 4.30: Hasil Pemeringkatan Terbaru Webometrics471
Peringkat
PTKIN
1
2
3
4
471

Nama PTKIN
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
UIN Walisongo Semarang

http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia%20,
Februari 2020.

diakses

pada

Tanggal

29
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5
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
6
IAIN Kendari
7
UIN Sunan Ampel Surabaya
8
UIN Ar-Raniry Aceh
9
STAIN Pamekasan
10
UIN Raden Intan Lampung
Notes: Data diambil dari halaman webometrics
Capaian sebagaimana telah peneliti sajikan di atas bukan sebuah
akhir dalam proses perubahan bagi UIN Suska Riau. Masih akan ada
banyak proses yang dapat dicapai demi mempertahankan eksistensi
Lembaga Pendidikan Tinggi Islam. Capaian satu yang telah tercapai,
diikuti dengan visi capaian yang lain menjadi bukti bahwa perubahan yang
ada akan mampu dicapai melalui berbagai upaya dan usaha dari berbagai
pihak. Tidak terkecuali usaha pemahaman perubahan secara baik agar
tidak puas diri dalam perolehan capaian yang satu.
Dalam aspek pelaksanaan implementasi perubahan UIN Suska Riau,
lembaga ini melakukan perubahan bukan semata-mata demi mencapai
capaian utama World Class University. Akan tetapi, World Class University
menjadi salah satu indikator pencapaian dalam membuka diri dalam
persaingan global. Kebutuhan pengakuan dunia saat ini menjadi daya
tarik tersendiri bagi semua aspek kehidupan yang sangat dibutuhkan.
Mengingat keterbukaan segala aspek kompetisi menjadi ciri utama pasar
bebas.

Melalui

pemeringkatan

internasional

ini,

meskipun

tidak

sepenuhnya menjadi indikator utama bagi PTKI dalam melihat reputasi
Perguruan Tinggi Islam. Namun, menjadi bukti bahwa UIN Suska Riau
mampu menjadi terdepan dalam pemeringkatan Webometrics khususnya
dari PTKI secara nasional. Dan pada akhirnya, konsep World Clas
University bagi UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebetulnya hanyalah
sebagai perantara (washilah) dan bukan tujuan (ghoiyyah) utama.
Mengingat tujuan utama Lembaga Pendidikan Tinggi Islam saat ini adalah
mampu menyediakan lembaga pendidikan yang berdaya saing (kompetitif)
di tingkat lokal, regional, nasional, dan global.
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b. Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam Menuju World
Class University pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Perubahan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia memang menjadi
tren perkembangan organisasi Lembaga Pendidikan Tinggi secara umum.
Jika mengutip teori perkembangan organisasi sebagai organism, jelas
pertumbuhan,

perkembangan,

dan

perubahan

mencirikan

bahwa

organisasi seperti makhluk hidup yang terus berkembang. Namun
demikian, dalam perkembangannya yang selalu diikuti oleh perubahan,
maka perubahan harus dimanage secara baik sesuai kebutuhan dan
tantangannya. Jika tidak, bisa saja pengimplementasian perubahan dapat
menggagalkan visi utama dalam melakukan perubahan itu sedniri.
Dalam bagian ini, peneliti deskripsikan orientasi visi manajemen
perubahan yang dilakukan oleh UIN Sunan Gunung Djati adalah sebagai
berikut:
CHANGE
MANAGEMENT

CHOICE PROCESS

IAIN

TRAJECTORY
PROCESS

UIN BANDUNG
RESEARCH
UNIVERSITY

CAHNGE PROCES

Gambar 4.41: Bagan Capaian Visi Manajemen Perubahan UIN SGD
Bandung
Secara jelas pelaksanaan orientasi manajemen perubahan yang
dilakukan UIN SGD Bandung memberikan visi utama yaitu research
univerisity. Konsep ini menjadi pondasi utama dalam pengembangan visi
dan misi lembaga tersebut yaitu; agar mampu memberikan kontirbusi
secara luas dalam bidang penelitian. Konsep research university juga
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dipertegas dengan hasil maksimal UIN Sunan Gunung Djati Bandung
memperoleh hasil maksimal yaitu peringkat 1 nasional PTKI perolehan
Sinta Awards pada tahun 2018 sebagai institusi dengan produktivitas
publikasi tertinggi dalam kategori Perguruan Tinggi Keagamaan dari
Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek
Dikti).472 Hal tersebut mengindikasikan reputasi penelitian berdasarkan
database Sinta RistekDikti memiliki reputasi tertinggi PTKI secara
nasional. Daftar pemenang Penghargaan SINTA Awards tahun 2018
untuk Perguruan Tinggi dan Lembaga dapat dilihat sebagai berikut :473
Tabel 4.31: Daftar Pemenang SINTA Awards 2018
No

PERGURUAN TINGGI

KATEGORI

Institusi
dengan
produktivitas
publikasi tertinggi dalam kategori
PTN-BH
Institusi
dengan
produktivitas
2 Universitas Brawijaya
publikasi tertinggi dalam kategori
PTN-BLU
Institusi
dengan
produktivitas
3 Universitas Syiah Kuala
publikasi tertinggi dalam kategori PTN
Satker
Institusi
dengan
produktivitas
4 Universitas Telkom
publikasi tertinggi dalam kategori PTS
Institusi
dengan
produktivitas
5 UIN Sunan SGD Bandung
publikasi tertinggi dalam kategori PTK
Institusi
dengan
produktivitas
publikasi tertinggi dalam kategori
6 Poltekkes Kemenkes Jakarta II
Perguruan
Tinggi
Kementerian/Kedinasan
Institusi
dengan
produktivitas
Lembaga Ilmu Pengetahuan
publikasi tertinggi dalam kategori
7
Indonesia
Lembaga Penelitian Non-Perguruan
Tinggi
Institusi
dengan
produktivitas
publikasi tertinggi kriteria jumlah
8 Institut Teknologi Bandung
publikasi internasional bereputasi
dalam tahun 2017-2018
Institusi dengan jurnal terbanyak
9 Universitas Negeri Semarang
terindeks di SINTA
Notes: Data diperoleh dari hasil pengumuman penganugrahan SINTA Awards 2018
1

Universitas Indonesia

472

https://uinsgd.ac.id/berita/uin-sgd-bandung-raih-sinta-awards-2018-kategoriperguruan-tinggi-keagamaan/, diakses pada Tanggal 13 Februari 2020.
473
https://uinsgd.ac.id/berita/penghargaan-sinta-awards-tahun-2018/, diakses
Tanggal 13 Februari 2020.

pada
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Selain perolehan itu, pada tahun 2019 UIN SGD Bandung kembali
memberikan reputasi terbaiknya dalam pencapaian bidang penelitian. Ini
dibuktikan dengan perolehan dua penghargaan sekaligus yang diberikan
oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam melaui forum Annual Conference
on Research Proposal (ACRP) yang merupakan forum akademik yang
menjadi barometer kualitas dari proposal yang diajukan oleh dosen-dosen
PTKI di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada
masyarakat. Sebaran perolehan penghargaan tersebut bisa dilihat
sebagai berikut:
Tabel: 4.32: Daftar Penghargaan Kontribusi Pengusul Proposal Penelitian
2019474
PERGURUAN TINGGI
KATEGORI
PROPOSAL
UIN SGD BANDUNG
UIN SGD BANDUNG
UIN SAHID JAKARTA
IAIN JEMBER
STAIN BENGKALIS

UIN
PTKIN
PTKI
IAIN
STAIN

383
317
105
149
44

Hasil reputasi terbaik UIN SGD Bandung di atas, mencerminkan
bagaimana pengembangan lembaga ini mengkonsentrasikan dalam
mengembangan sebagai kampus research university. Meskipun tidak
membawa arah orientasi World Class University secara jelas, secara
berlahan pengakuan penelitian yang bagus dan layak akan mengubah
cara pandang dunia sebagai kampus yang bereputasi di tingkat global
dengan hasil penelitian-penelitiannya.
Dinamika manajemen perubahan yang terjadi dalam perubahan UIN
SGD Bandung memberikan gambaran, di mana dalam melakukan
perubahan harus berjenjang dan realistis sesuai kemampuan kapasitas
lembaga. Artinya, meskipun sebetulnya tidak menafikan keberadaan
banyaknya jumlah perguruan tinggi yang menggunakan slogan World
Class University namun masih terasa nasional bahkan lokal, institusi UIN
SGD Bandung lebih memilih melakukan capaian perubahan kearah yang
lebih dinamis dan bertahap termasuk dalam mengformulasikan arah visi
474

https://uinsgd.ac.id/berita/uin-sgd-bandung-terima-2-penghargaan-terbaik-ptkin-darikemenag/, diakses pada Tanggal 13 Februari 2020.
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lembaga. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya UIN SGD Bandung
memilih diksi slogan yaitu menjadi perguruan tinggi sebagai research
university.
Baik UIN Sultan Syarif Kasim Riau maupun UIN Sunan Gunung Djati
Bandung memiliki keseriusan dalam me-manage sebuah perubahan yang
terjadi. Keseriusan tersebut dapat dilihat dalam aspek perencanaan dalam
melakukan proses perubahan. Namun demikian, jika dilihat dari aspek
model manajemen perubahannya keduanya memililki orientasi yang sama
yaitu; menjadi universitas yang mampu berdaya saing (kompetitif) secara
global (international). Namun dalam mengimplementasikannya, keduanya
baik UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung memiliki cara yang agak
berbeda. Sepertinya, kedua lembaga ini berbeda dalam mengkonsep
pencapaian

visi

utama

guna

melihat

tantangan

ke

depannya.

Keberbedaan strategi tersebut lebih dipengaruhi oleh peran pimpinan dari
masing-masing lembaga. Meskipun demikian, arah perubahan didominasi
pada kesiapan Perguruan Tinggi dalam beradaptasi pada persaingan
global dan perubahan itu sendiri.
UIN

Riau

lebih

memilih

menggunakan

secara

brand

yaitu;

penggunakan World Class University (WCU) sebagai media promosi,
tantangan dan sekaligus motivasi menjadi universitas Islam yang unggul di
dunia. Sementara itu, berbeda dengan UIN SGD Bandung yang
menggunakan konsep research university sebagai brand utama merespon
tantangan dan peluang persaingan global. Kedua perguruan tinggi ini
memiliki tantangan yang sama yaitu persaingan lembaga pendidikan
secara global, hanya saja dalam menyelesaikan tantangan itu masingmasing punya cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda
itulah

yang

kemudian

mewarnai

perubahan

PTKIN

sehingga

menghasilkan konsep visi perubahan yang berbeda. Akan tetapi tujuan
sumber pencapaiannya adalah tetap sama yaitu; merespon perubahan,
peluang dan tantangan, hingga kebutuhan akan perubahan yang lebih
baik lagi.

374

Baik UIN Riau maupun UIN Bandung sejatinya World Class
University bukanlah puncak capaian tertinggi yang diharapkan. Hanya
saja, konsep World Class University sebagai perantara (washilah) dan
bukan tujuan (ghoyyah) utama. Justru tujuan utama pengembangan
Lembaga Pendidikan Tinggi Islam adalah mampu mencapai tujuan ke
sumber pokok persaingan yaitu; menjadi lembaga pendidikan yang
berdaya saing (kompetitif) global dan mapan (established). Global di sini
bisa peneliti maknai yaitu; PTKIN yang memiliki daya tawar dan daya jual
tersendiri.

Sehingga

akan

mampu

membawa

perubahan

dan

menghasilkan sumber ilmu pengetahuan (science) dan teknologi yang
bermanfaat bagi masyarakat dunia.
Berpedoman dari pengembangan strategi perubahan menuju World
Class University yang ditawarkan oleh Jamil Salmi, peneliti mencoba
menampilkan hasil capaian dari kedua perguruan tinggi tersebut (UIN Riau
& UIN Bandung), di mana dalam tatanan mikro perubahan dari IAIN
menjadi UIN melalui beberapa strategi perubahan. Meskipuan dalam
konsep lain strategi ini sebetulnya ditawarkan dalam skala makro
kelembagaan menuju WCU, namun peneliti mencoba membaurkan dalam
lingkup mikro instuitusi. Matriks gambaran hasil tersebut adalah sebagai
berikut:
Tabel: 4.33: Strategi Perubahan dari IAIN menjadi UIN
CHANGE
STRATEGY
Upgrading
Meningkatkan
kelembagaan
Goverment
/kebijakan

UIN SUSKA RIAU

UIN SGD BANDUNG

Perubahan
administratif,
Perubahan
teknologi,
Perubahan perilaku
manusia
Dari beberapa PTS
menjadi PTKIN

Perubahan
administratif,
Perubahan teknologi,
Perubahan
perilaku
manusia

Merging
Menggabungkan
kelembagaan
Creating
Membuka fakultas
Mendirikan lembaga dakwah, psikologi,
baru
sain & teknologi,
ekonomi,

Dari rayonisasi menjadi
PTKIN
Membuka
dakwah,
pascasarjana

fakultas
adab,
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peternakan

Tawaran ketiga aspek strategi perubahan Jamil Salmi yang telah
peneliti paparkan di atas, dapat digambarkan bahwa ketiga cara tersebut
menyatu dalam semua komponen perubahan dari IAIN menjadi UIN.
Selain itu, ketiganya juga saling melengkapi dalam membentuk universitas
yang ideal yaitu; Universitas Islam Negeri (UIN). Oleh sebab itu,
perubahan dalam konsep ini, sejatinya telah memiliki makna yang sangat
positif yaitu pengembangan (upgrading), penyatuan (merging), dan
penciptaan (creating) karya baru yang lebih bermakna. Meskipun tidak
semua pencaipan menjadi WCU telah tercapai secara baik, paling tidak
perubahan telah membawa dampak positif kearah yang lebih baik, dimana
penyediaan kelembagaan pendidikan tinggi Islam yang ideal (universitas)
menjadi sebuah keniscayaan. Hal tersebut sesuai dengan perubahan
sosial yang memiliki tujuan utama yaitu; menjadi kearah yang lebih baik.
Matriks hasil pengimplementasian ketiga strategi di atas dapat peneliti
paparkan melalui hasil pengembangan dari IAIN menjadi UIN sebagai
berikut:
Tabel: 4.34: Matrik Pengembangan IAIN Menjadi UIN
No
1
2
3
4

ASPEK
Fakultas
Mahasiswa
Dosen
Luas Lahan

UIN Riau
IAIN
UIN
3 Fak
3000-4000
150-200
3,65 Ha

9 Fak
27772
755
80,50 Ha

UIN Bandung
IAIN
UIN
4 Fak
3500-5000
150-200
-

10 Fak
30095
738
50 Ha

Sementara itu, secara makro peneliti memberikan gambaran tawaran
bagaimana konsep pengembangan manajemen perubahan menuju World
Class University seperti yang ditawarkan oleh jamil Salmi. Selain itu,
dalam pengukuhan guru besar oleh Prof. Dr. Mohammad Huda AY., M.Pd,
ia juga pernah menawarkan model yang sama konsep pembentukan WCU
di Indonesia yaitu: 1) Pengembangan (Upgrading); 2) Penggabungan
(Merging); dan 3) Pembuatan baru (Creating). Deskripsi kelebihan dan
kelemahan ketiganya dapat dijabarkan sebagai berikut:
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Tabel: 4.35: Kelebihan dan Kelemahan dalam Membangun WCU475
Pendektaan
Kondisi
Pembiayaan

Manajemen

Kemampuan
menarik SDM
Berbakat

Budaya Lembaga

Manajemn
Perubahan

UPGRADING
(Mengembangkan)
Murah
Sulit mengubah car
kerja
dengan
kerangka
kerja
aturan yang sama

MERGING
(Menggabungkan)
Netral
Lebih berpotensi
berhasil
dengan
lembaga
yang
mempunyai status
hukum
berbeda
daripada dengan
lembaga-lembaga
yang telah ada
Sulit
Kesemptan untuk
memperbaharui
mengubah
staff & mengubah kepemimpinan dan
"brand"
(merek) menarik staff baru.
untuk
menarik Staff yang ada
minat mahasiswa mungkin menolak.
unggulan

CREATING
(Membuat baru)
Mahal
Kesempatan untuk
menciptakan
kerangka kerja yang
sesuai

Kesemptan
untuk
memilih staaf &
mahasiswa terbaik.
Kesulitan
untuk
merekrut
mahasiswa
unggulan
ke
universitas
yang
belum
dikenal.
Perlu membangun
tradisi
riset
&
pengajaran baru.
Sulit
Mungkin
sulit Kesempatan untuk
bertransformasi
menciptakan
menciptakan
dari dalam
identitas
baru budaya keunggulan
berdasarkan
budaya-budaya
lembaga
yang
berbeda
Pendekatan
Pendekatan
Pendekatan "adaptif
"TQM".
"normatif"
untuk lingkungan" untuk
Pengawasan
mendidika semua mengkomunikasikan
dengan
pihak yang terkait dan
memasarkan
pendekatan
dengan norma & lembaga
baru
kendali mutu, juga kultur
lembaga secara social
dengan
upaya yang diinginkan
konsultasi
&
komunikasi dengan
pihak yang terkait

Ulasan dari ketiganya yaitu; pertama, mengembangkan institusi yang
sudah ada. Mengembangkan atau meningkatkan institusi yang ada adalah
475

Mohammad Huda, Menuju Universitas Kelas Dunia (World Class University),
disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Manajemen
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang, pada Tanggal 20
Agustus 2009, hal. 19.
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salah satu strategi dalam mencapai WCU dengan meningkatkan segala
standar unggul sehingga memenuhi kriteria WCU. Mengacu pada standar
WCU yang ditawarkan oleh Salmi, ia memberikan dorongan penting dalam
3 aspek yaitu; dosen & mahasiswa yang berbakat, sumber daya
melimpah, dan manajemen yang bagus. 476 Dari ketiga hal tersebut,
manajemen yang bagus dapat segera dicapai atau dibenahi mengingat
perbaikan manajemen bisa secara langsung disesuaikan dengan orientasi
kebutuhan visi tanpa menunggu campur tangan dari pihak lain. Dengan
demikian, untuk mewujudkan WCU diperlukan peningkatan kapabilitas
sebuah institusi dengan cara melakukan restrukturisasi manajemen
sehingga lebih efektif, efisien, fleksibel, dan inovatif.
Selain persolan peningkatan manajemen secara baik, peningkatan
kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni menjadi sumber
utama terlaksananya kualitas institusi yang unggul. Reputasi SDM yang
baik akan mempengaruhi kualitas pengembangan lembaga pendidikan
yang baik pula. Sebaliknya, kurangnya pengembangan SDM secara baik,
akan mengurangi kualitas kelembagaan pendidikan itu sendiri. Oleh sebab
itu, diperlukan pengembangan diri berkelanjutan yang akan menghasilkan
mahasiswa, dosen, dan para peneliti berbakat dalam setiap keahliannya.
Dan yang terakhir, persolan peningkatan kemapuan ketersediaan dana
menjadi aktor penting dalam pengembangan lembaga pendidikan tinggi
yang unggul.
Dengan

kemampuan

peningkatan

manajemen

secara

baik

sebagimana yang telah peneliti paparkan di atas, diharapkan akan
memberikan stimulus para staf dan jajarannya untuk berkinerja secara
baik pula. Pengakuan berkinerja secara baik akan merdampak pada
kepercayaan pemerintah dan swasta melaui pemberian hibah penelitian
yang didanai serta berdaya guna bagi masyarakat. Seiring dengan hal
tersebut, maka akan mendatangkan berbagai sumber daya (dana) dan
mahasiswa, dosen dan peneliti berbakat dari segala penjuru dunia.
476

Ibid., hal. 29.
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Kedua, menggabungkan beberapa institusi yang ada. Dalam konteks
Indonesia belum pernah ada rencana penggabungan universitas yang
secara suka rela bergabug demi mewujudkan World Class University.
Padahal dalam landasan hukum, universitas-universitas yang berbadan
hukum telah memiliki regulasi yang jelas jika mereka menginginkan
menggabungkan diri yaitu Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan
(BHP). Keengganan ini bisa jadi masing-masing perguruan tinggi telah
memiliki eksistensi kekuatannya.477 Sehingga cenderung keengganan
bergabung ini lebih dikarenakan "gengsi" masing-masing institusi. Apalagi
jika dikaitkan dengan siapa yang akan menjadi tonggak leader-nya nanti.
Ketiga, mengembangkan & menggabungkan institusi yang ada.
Pilihan ketiga ini adalah bagian dari dua arah strategi pengembangan
(upgrading) dan penggabungan (merging) secara maksimal. Artinya
keduanya secara bersama-sama dapat dilakukan dalam mencapai strategi
menciptkan universitas yang unggul. Selain cara ini sangat mungkin
dilakukan, konsep dua arah ini belum pernah ditawarkan oleh Jamil Salmi
sebelumnya termasuk oleh Muhamad Huda.
Keempat, menciptakan institusi baru. Meskipun membuka institusi
baru memiliki kelebihan yaitu; mudahnya membentuk budaya dan
lembaga

baru478.

Namun,

secara

pembiayaan

cara

ini

sangat

membutuhkan dana yang cukup besar. Seandainya mampu sekalipun,
tersedotnya anggaran yang begitu besar untuk membuka satu institusi
baru berkelas internasional telah secara matang dipersiapkan mengingat
pendanaan yang tidak sedikit. Gambaran deskripsi strategi menuju WCU
dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:

477
478

Ibid., hal. 27-29.
Ibid., hal. 39-40.
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UPGRADING
Pengembangan PT
dengan standar WCU
UP

MERGING
Penggabungan beberapa
PT menjadi WCU

Strategy
of
WCU

MER

WORLD
CLASS
UNIVER
SITY
(WCU)

CREATING
Membuka PT baru
menjadi WCU

Gambar 4.42: Strategi Menuju World Class University
Dari

keempat

strategi

di

atas,

semunya

sangat

mungkin

dilaksanakan di Indonesia sejauh adanya komitmen dan kemauan
bersama. Pembukaan universtas kelas dunia baru yang pada mulanya
sangat tidak memungkinkan dilaksanan dalam kondisi saat ini, namun
Kementerian

Agama

telah

mengesahkan

proyek

pembangunan

Universitas Islam Internasional Indonesia (UII) yang telah diinisiasi sejak
tahun 2016

lalu. Hal tersebut membuktikan adanya kemampuan

Indonesia membuka universitas-universitas berkelas internasional dengan
merangkul berbagai pihak demi terciptanya konsep perguruan tinggi
unggul berkelas internasional. Namun demikian, sejauh ini yang sangat
memungkinakan

dan

relatif

cepat

dan

mudah

adalah

konsep

pengembangan institusi yang telah ada melalui standar World Class
University. Alternatif tersebut sangat mungkin cepat terlaksana dengan
mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya Indonesia
saat ini. Selain juga strategi dua arah MER-UP melaui penggabungan
(Merging) dan pengembangan (Upgrading) menjadi alternatif strategis
dalam menciptakan World Class University.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah diinterpretasikan,
dianalisis, dan dibahas pada bab IV, maka diperoleh 4 (empat) simpulan
penelitian sebagai berikut:
1. Ketidaktercapaian manajemen perubahan pendidikan tinggi Isalm UIN
Suska Riau dan UIN SGD Bandung belum mampu menghantarkan
World Class University disebabkan beberapa hal yaitu; 1) Secara
reputasi dan perangkingan UIN Suska Riau dan UIN Bandung masih
memiliki reputasi yang rendah secara global, meskipun dalam aspek
tertentu (PTKI) keduanya memiliki keunggulan; 2) Baik UIN Riau dan
UIN Bandung belum memiliki pengembangan WCU secara jelas dan
terukur; 3) Orientasi dorongan menjadi WCU masih dalam tatanan self
declaration dan belum didukung oleh kelayakan pencapaian WCU; 4)
WCU

adalah

media

(washilah)

pengembangan

kelembagaan

pendidikan Islam, dan bukan tujuan utama (ghoyyah); dan 5) Tidak ada
satu dorongan sekalipun yang mengkhususkan terjadinya proses
perubahan karena kebutuhan World Class University. Dorongan
perubahan lebih diakibatkan faktor dorongan sumber utama perubahan
yang mengharuskan lembaga pendidikan Tinggi Islam harus mampu
melakukan perubahan dalam upaya bertahan (survive) dalam dinamika
perubahan yang terus terjadi.
2. Model manajemen perubahan UIN Sultan Syarif Kasim Riau (UIN
Suska). Proses perubahan UIN Suska Riau terdiri dari empat periode
yaitu; periode perintis ditandai dengan lahirnya IAIN Susqa Pekanbaru.
Selanjutnya periode IAIN ditandai dengan perkembangan IAIN Susqa
Pekanbaru. Periode transisi ditandai dengan keluarnya SK Gubernur
Riau dan lobi politik. Dan periode keempat yaitu periode UIN Suska
Riau ditandai dengan keluarnya surat keputusan presiden tentang alih
status IAIN menjadi UIN Suska Riau pada tahun 2005. Hasil penelitian
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ini menunjukkan bahwa proses perubahan yang terjadi pada UIN Suska
Riau menganut bentuk proses perubahan transition change (perubahan
transisi). Alasan yang mendasarinya yaitu; jika diidentifikasi proses
perubahan ini terletak pada posisi proses perubahan yang relatif
sedang tidak begitu sulit dan juga tidak begitu mudah. Hal tersebut
sesui dengan teori Anderson yang menyebutkan bentuk 3 proses
perubahan kelembagaan yaitu; development change, transition change,
dan transformation change. Alasan lain yang mendasarinya adalah
proses perubahan UIN Suska Riau mengalami masa transisi dimana
proses perubahan mengalami resistensi eksternal yang cukup kuat
dalam menuju tujuan perubahan menjadi UIN.
Sementara itu, dalam hal pendekatan manajemen perubahan UIN
Suska Riau secara jelas menggunakan pendekatan planned change
(perubahan terencana). Sistem keorganisasian yang baik tentu harus
dilakukan dengan berbagai program terencana agar tujuan dalam
melakukan perubahan tercapai dengan baik. Berbagai perencanaan
tersebut terlihat dari berbagai persiapan, tahapan, kepanitiaan, hingga
berbagai program pengembangan dalam rangka mempersiapkan
perubahan kelembagaan secara baik. Dan jika dilihat dari segi tipologi
perubahannya, kasus manajemen perubahan di institusi ini menganut
tipologi

innovative change (perubahan inovatif). Bentuk perubahan

inovatif yang tercermin dari konversi UIN Suska Riau adalah lahirnya
inovasi-inovasi baru terutama keberaniannya dalam membuka prodi
umum Teknik Informatika (TI) yang selama keberadaan PTKI di
Indonesia UIN Riau menjadi pelopor awal dan sekaligus menjawab
mitos PTKI tidak memiliki wewenang dalam mebuka program studi
umum (science).
Dalam penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa model manajemen
perubahan UIN Suska Riau mengikuti model manajemen perubahan
yang ditawarkan oleh Buners, dimana memiliki 3 proses utama yaitu;
1) Proses pilihan, yang terdiri dari beberapa elemen berupa analisis
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faktor kekuatan dan kelemahan lembaga, perhatian pada aspek
perubahan global, dan siklus perkembangan organisasi masa lalu, saat
ini, dan masa yang akan datang; 2) Proses lintasan, yang terdiri dari
analisis faktor berupa reorientasi visi, misi, dan tujuan, strategi
pencapaian, dan perubahan; dan 3) Proses perubahan, yang terdiri dari
beberapa hasil analisis elemen faktor tujuan dan manfaat transfromasi
PTKI, perencanaan perubahan PTKI, dan dorongan SDM baik
antisipasi resistensi, dukungan dan keterlibatan berbagai stakeholder.
Selain hasil kesimpulan manajemen perubahan UIN Suska Riau,
selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan model manajemen perubahan
UIN Sunan Gunung Djati Bandung (UIN SGD Bandung). Proses
perubahan UIN SGD Bandung terdiri dari tiga periode yaitu; periode
perintis ditandai dengan lahirnya IAIN SGD Bandung. Selanjutnya
periode IAIN ditandai dengan perkembangan IAIN. Dan periode ketiga
yaitu periode UIN ditandai dengan keluarnya surat keputusan presiden
tentang alih status IAIN menjadi UIN Bandung. Sementara itu, tipe
perubahan yang terjadi pada UIN SGD Bandung yaitu development
change (perubahan pegembangan). Berbeda dengan model proses
perubahan yang terjadi di UIN Suska Riau, dimana pada UIN Bandung
perubahan terjadi lebih pada pengembangan kelembagaan sehingga
tidak terjadi masa transisi yang begitu lama. Indikator kesulitan proses
perubahan tentu lebih didominasi model proses perubahan transisi
dibandingkan dengan pengembangan.
Sementara, dalam hal pendekatan dan tipologi manajemen
perubahan yang terjadi pada UIN SGD Bandung, pendekatan
manajemen perubahan yang terjadi pada institusi ini menggunakan tipe
pendekatan perubahan terencana (planned change) sebagaimana yang
dilakukan pada UIN Suska Riau. Perencanaan dalam melakukan
perubahan menjadi satu keharusan dalam dimensi menentukan arah
perubahan. Lebih lagi proses perubahan hanya memiliki dua aspek
hasil akhir yaitu keberhasilan atau kegagalan. Dengan demikian
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perencanaan perubahan menjadi pondasi awal dalam menyusun
program perubahan yang lebih efektif, efisien, dan berukualitas.
Selanjutnya, dalam hal tipologi perubahan pada UIN SGD Bandung
agaknya berbeda dengan yang terjadi di UIN Suska Riau. Tipologi
manajemen perubahan yang terjadi di UIN SGD Bandung lebih
cenderung menggunakan tipologi

perubahan adaptasi (adaptive

change). Tipologi tersebut tergambar dalam proses pengembangan
kelembagaan yang relatif beradaptasi pada lembaga pendidikan Islam
yang sudah lebih dahulu menjadi UIN. Persentase kesulitan tipologi
perubahan adaptasi pun tidak begitu mengalami kesulitan karena
sudah cukup model yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan
perubahan.
Oleh sebab itu, dalam penelitian ini model manajemen perubahan
UIN SGD Bandung menggunakan model manajemen perubahan yang
ditawarkan oleh Burners yang juga digunakan oleh UIN Suska Riau.
Model manajemen perubahannya memiliki 3 proses utama yaitu; 1)
Proses pilihan, yang terdiri dari beberapa elemen berupa analisis faktor
kekuatan dan kelemahan lembaga, perhatian pada aspek perubahan
global, dan siklus perkembangan organisasi masa lalu, saat ini, dan
masa yang akan datang; 2) Proses lintasan, yang terdiri dari analisis
faktor berupa reorientasi visi, misi, dan tujuan, strategi pencapaian, dan
perubahan; dan 3) Proses perubahan, yang terdiri dari beberapa hasil
analisis

elemen

faktor

tujuan

dan

manfaat

perubahan

PTKI,

perencanaan perubahan PTKI, dan dorongan SDM baik antisipasi
resistensi, dukungan dan keterlibatan berbagai stakeholder.
Secara

ringkas

dapat

peneliti

simpulkan

bahwa

terdapat

persamaan dan perbedaan dalam proses manajemen perubahan di
kedua lembaga ini yaitu UIN Suska Riau dan UIN SGD Bandung.
Dalam hal proses perubahan, UIN Suska Riau memiliki empat
periodesasi yaitu (rintisan, IAIN, transisi, UIN), sementara UIN SGD
Bandung terdapat

tiga periodesasi yaitu (rintisan,

IAIN,

UIN).
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Sementara dalam hal model proses perubahan yang ditawarkan oleh
Anderson, UIN Suska Riau menganut model transition change,
sementara UIN SGD Bandung menganut development change.
Selanjutnya, dalam hal pendekatan perubahan, kedua institusi baik UIN
Suska Riau maupun UIN SGD Bandung keduanya menggunakan
pendekatan planned change. Sedangkan dalam hal tipologi manajemen
perubahan, UIN Suska Riau memakai tipologi innovative change, dan
UIN SGD Bandung memakai tipologi adaptive change. Dan yang
terakhir, model manajemen perubahan baik UIN Suska Riau maupun
UIN SGD Bandung memiliki kesamaan model teori yang digunakan
yaitu model manajemen perubaahn Burners yang menawarkan tiga
proses utama yaitu; 1) Choice process; 2) Trajectory process; dan 3)
Change process.
Sementara itu, dalam aspek proses perubahan kelembagaan
PTKIN (UIN Riau & UIN Bandung) cenderung memiliki kesamaan
dengan tawaran teori perubahan Kurt Lewin, yang biasa disebut
sebagai Lewin's three-stage model yaitu (unfreezing, movement,
freezing). Sementara itu, dari hasil penelitian ini dihasilkan modifikasi
model perubahan Kurt Lewin yang peneliti sebut sebagai five stage
model yang terdiri dari (doctrinning, unfreezing, changing, freezing, dan
innovating). Kelima tahapan tersebut menjadi landasan utama dalam
proses perubahan di lembaga pendidikan Tinggi Islam. Modifikasi
utama yang paling nampak adalah peneliti masukkan nilai teologis
menjadi landasan awal terjadinya proses perubahan. Itu menunjukkan,
bahwa ajaran Islam memiliki relevansi sesuai kebutuhan zaman.
3. Konsep World Class University (WCU) di Indonesia dan dunia
internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UIN Suska Riau
telah menjadikan slogan World Class University (WCU) sebagai salah
satu dorongan dalam pengembangan lembaga. Meskipun belum ada
standar yang jelas khusunya Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) terkait
instrumen WCU yang disepakati, akan tetapi WCU bisa dilihat dari
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beberapa aspek baik penggunaan instrumen pemeringkatan dunia
seperti Webomtrics, THES, ARWU, QS, dan lain sebagainya.
Sementara itu, secara nasional Kemenristekdikti telah memiliki konsep
pemeringkatan klasterisasi perguruan tinggi dengan menggunakan
standar yang disebut output-outcome base. Standar tersebut terdiri dari
(input-proses-output-outcome),

dimana

masing-masing

memiliki

persentase bobot yang berbeda-beda. Sementara itu, hasil indikator
WCU dalam penelitian ini dapat

peneliti simpulkan

yaitu;

1)

Keunggulan penelitian (Excelence in Research); 2) Reputasi
akademik (Academic Reputation); 3) Fasilitas dan dana yang
memadai (Adequate Facilities & Funding); 4) SDM berbakat
(concentration of talents); 5) Pengelolaan yang baik (favorable
goverment); 7) Internasional (Internationaization); dan 7) Pengakuan
internasional (Internationalization Recognition). Untuk melihat hasil
indikator WCU yang ada di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dapat
diidentifikasi melalui beberapa hal yaitu; 1) Visi UIN Suska Riau; 2)
Brand World Class University; 3) Mahasiswa asing; 4) Akreditasi
internasional; 5) Sertifikasi internasional; dan 6) Kelas internasional.
Semua identitas tersebut tampil sebagai identitas WCU di UIN Suska
Riau. Meskipun dari beberapa identitas tersebut masih ada dalam
proses tahapan memulai sebagaimana akreditasi internasional ASEAN
University Network-Quality Assurance (AUN-QA).
Sementara itu, UIN SGD Bandung tidak menjadikan WCU sebagai
pijakan utama dalam melakukan strategi pengembangan kelembagaan.
Justru di lembaga ini tidak menjadikan konsep WCU sebagaimana
brand atau slogan dalam mencapai sebuah tujuan lembaga. Alasan
yang mendasarinya UIN SGD Bandung tidak menggaungkan isu WCU
sebagai strategi pengembangan adalah karena lembaga ini ingin
berfikir secara realistis dalam melakukan capaian tertentu. Sehingga
yang paling utama adalah bukan brand WCUnya, akan tetapi
terpenuhinya standar kelayakan reputasi nasional dan internasional.
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Dengan demikian, untuk melihat identitas WCU yang ada di UIN SGD
Bandung dapat terlihat dari beberapa indikator yaitu: 1) Misi UIN Suska
Riau; 2) Mahasiswa asing; 3) Akreditasi internasional; dan 4) Research.
Dari beberapa identitas WCU yang tampil sebagai karakteristik
universitas kelas dunia sebetulnya terdapat perbedaan mendasar
antara kedua lembaga PTKIN di atas. Misalnya, ungkapan WCU
dijadikan pijakan slogan pengembangan kampus termasuk bahan
promosi lembaga di UIN Suska Riau, Sementara, di UIN SGD Bandung
hal tersebut tidak dianggap begitu penting. Sehingga, UIN SGD
Bandung tidak menggunakan brand WCU sebagai slogan. Selain itu,
konsep WCU pada UIN Suska Riau tercermin dalam visi secara jelas.
Sementara itu, UIN SGD Bandung cerminan tersebut nampak pada
misi lembaga.
Dari paparan WCU kedua lembaga tersebut, baik UIN Suska Riau
maupun UIN SGD Bandung dapat diketahui keduanya memiliki
keistimewaan reputasi kelembagaannya masing-masing. Tentu dari
hasil penelitian ini keduanya masih dalam rangka menuju kearah WCU.
Jiika harus dibandingkan dengan institusi umum seperti UGM, UI, dan
ITB keduanya masih jauh tertinggal.

Apalagi jika dilihat dari hasil

pemeringkatan dan reputasi kedua institusi ini masih belum banyak
yang dapat dibanggakan di kancah internasional. Namun, dalam
tatanan PTKI nasional pada UIN Suska Riau memiliki pengalaman yang
cukup baik secara nasional sebagai peringkat pertama PTKIN dari
pemeringkatan Webometrics. Sementara itu, dalam segi reputasi
akademik karya ilmiah jurnal, pengelolaan jurnal dan lainnya, UIN
Sunan Gunung Djati menjadi universitas Islam yang lebih unggul
dibandingkan

dengan

UIN

Suska

Riau.

Akan

tetapi,

dalam

pemeringkatan sesama perguruan tinggi secara nasional, terutama
PTU,

PTKI

masih

perlu

bekerja

keras

dalam

mengejar

ketertinggalannya. Meski begitu, kita harus tetap optimis dalam melihat
ketertinggalan tersebut dengan melakukan perbaikan kualitas dari
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berbagai aspek. Baik peningkatan kulitas akademik maupun nonakademik.
Dalam domain utama sebagai Perguruan Tinggi (Tri Dharma)
perguruan tinggi

yaitu;

melakukan pendidikan dan pengajaran,

penelitian, serta pengabdian masyarakat (tridharma), maka hasil
representatif indikator utama World Class University dalam penelitian ini
masih terbatas pada reputasi penelitian. Dua bentuk tri dharma
perguruan tinggi lainnya belum secara jelas menunjukkan geliat
reputasi WCU secara nyata.

Oleh karena itu, kedua lembaga ini

memiliki kekuatan (the strength) dan kelemahan (The weakness)
masing-masing. Sehingga, sistem yang baik di UIN Suska Riau juga
perlu didukung dengan kualitas SDM yang mumpuni pula. Sebaliknya,
SDM yang mumpuni di UIN SGD Bandung, memerlukan sistem yang
baik pula. Akhirnya, jawaban yang paling ideal dalam pengembangan
reputasi kedua lembaga ini adalah memaksimalkan kolaborasi antar
Lembaga Pendidikan Tinggi Islam agar bisa saling berbagi dan belajar
dalam pengembangan Lembaga Pendidikan menuju World Class
University

atau

bahkan

mempersiapkan

diri

dalam

tantangan

persaingan global. Selain itu, meskipun masih jauh dari kata layak
menjadi WCU, PTKI memiliki potensi besar membangun peradaban
perguruan tinggi Islam yang unggul kedepannya yaitu; melalui berbagai
karakteristik dan diferensiasi keilmuan UIN yang tentu berbeda dengan
konsep keilmuan di negara lain.
4. Manajemen perubahan menuju World Class University (WCU) UIN
Suska Riau.

Model

manajemen

perubahan pada lembaga

ini

hakikatnya memiliki visi, misi, serta tujuan yang jelas. Dalam
perumusan masalah ini, model manajemen perubahan UIN Suska Riau
secara jelas berorientasi pada World Class University. Selain itu,
konsistensi dalam ungkapan slogan WCU menjadi ciri khas bagi UIN
Suska Riau dalam strategi pengembangan lembaganya. Namun
demikian, jika dilihat dari aspek yang lebih komprehensif UIN Sultan
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Syarif Kasim Riau sebetulnya menjadikan WCU sebagai perantara
(washilah) dan bukan tujuan (ghoiyyah) utama. Mengingat tujuan utama
Lembaga Pendidikan Tinggi Islam adalah mampu menyediakan
lembaga pendidikan yang berdaya saing (kompetitif) di tingkat lokal,
regional, nasional, dan global.
Sementara itu, agaknya berbeda dengan konsep manajemen
perubahan menuju World Class University (WCU) yang ditawarkan oleh
UIN SGD Bandung dengan UIN Suska Riau. Lembaga ini lebih memilih
diksi menjadi research university sebagai bagian visi orientasi
manajemen

perubahan.

Sehingga,

dalam

pengimplementasian

kelembagaan UIN SGD Bandung lebih memilih tidak menggunakan
slogan World Class University. Paradigma berfikir realistis lebih
dikedepankan lembaga UIN Bandung dibandingkan hanya sekedar
menyatut slogan World Class University. Meskipun UIN SGD Bandung
tidak membawa arah orientasi World Class University secara jelas,
secara berlahan pengakuan penelitian yang bagus dan mumpuni akan
menjadi pendorong identitas melekat kelayakan sebagai Perguruan
Tinggi yang unggul di dunia.
Oleh sebab itu, baik UIN Sultan Syarif Kasim Riau maupun UIN
Sunan Gunung Djati Bandung sejatinya World Class University
bukanlah puncak capaian tertinggi yang diharapkan. Hanya saja,
konsep World Class University sebagai perantara (washilah) dan bukan
tujuan

(ghoyyah)

utama.

Justru

tujuan

utama

pengembangan

kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam adalah mencapai tujuan ke
sumber pokok persaingan yaitu; menjadi lembaga pendidikan yang
berdaya saing (kompetitif) global dan mapan (established).
Selain itu, alternatif yang sangat mungkin dilakukan dalam
membentuk kampus World Class University dari hasil penelitian ini
adalah melalui; 1) Pengembangan (Upgrading); 2) Penggabungan
(Merging); 3) Penggabungan & Pengembangan (Mer-Up); dan 4)
Pendirian baru (Creating). Keempat alternatif tersebut sangat mungkin
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diimplementasikan demi menciptakan perguruan tinggi yang unggul di
Indonesia dalam kancah dunia.

B. Implikasi
Berdasarkan temuan penelitian, maka penelitian ini menghasilkan
beberapa implikasi penting yaitu; implikasi teoritis dan implikasi praktis.
1. Implikasi Teoritis
Penelitian ini memberikan implikasi penguatan teori baru yaitu, faktor
pendorong terjadinya perubahan dalam semua aspek kehidupan baik dari
internal maupun eksternal. Selain adanya dorongan pengaruh globalisasi,
revolusi industri, perubahan pasar (market change), kompetisi global
(global competition), kebijakan (policy), ada satu dorongan yang sangat
penting lahir dari refleksi pemahaman normatif keagamaan (religion
normatif) seseorang. Hal tersebut semakin diperkuat dengan dominasi
keberagamaan Islam pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
yang menjadikan landasan Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber dari
segala sumber ilmu pengetahun (science). Dorongan perubahan tersebut
diperjelas dengan salah satu ayat Al-Qur'an pada Surat al-Ra'd ayat 11.
Dari penguatan teori tersebut, maka penelitian ini ditemukan model
teori pengembangan baru dari Kurt Lewin. Dalam teori Kurt Lewin proses
perubahan dikenal dengan Lewin's three-stage model yaitu (unfreezing,
movement, freezing). Sementara itu, dari hasil penelitian ini dihasilkan
modifikasi model perubahan Kurt Lewin yang peneliti sebut sebagai five
stage model yang terdiri dari; 1) Doctrining, yaitu lahirnya dorongan
pemahaman normatif agama tentang pentingnya perubahan. Pemahaman
ini lahir dari refleksi kajian keagamaan seseorang; 2) Unfreezing, yaitu
sebagaimana pencairan yang terjadi pada teori Kurt Lewin; 3) Changing,
sebagaimana perubahan yang terjadi pada teori Kurt Lewin; 4) Freezing,
yaitu sebagaimana pembekuan kembali yang terjadi pada pola proses
perubahan Kurt Lewin; dan 5) Innovation, yaitu proses penggalianpenggalian inovasi baru setelah ketercapaian perubaan terlaksana
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dengan baik. Untuk itu, pengembangan teori yang peneliti lakukan ini
dalam rangka

menjawab sekaligus memberikan solusi model proses

perubahan Kurt Lewin yang relatif statis. Dengan lahirnya tawaran five
stage model, maka model perubahan yang peneliti hasilkan akan mampu
memberikan proses perubahan yang relatif dinamis dan terus berjalan dari
satu perubahan ke perubahan yang lain.
Dalam teori Kurt Lewin yang juga dikutip oleh Corner menunjukkan
proses perubahan ada tiga yaitu; 1) The present state (keadaan
sekarang); 2) The transition state (masa transisi); dan 3) The desire state
(keadaan yang diinginkan). Ketiga proses tersebut hampir sama dengan
apa yang digunakan Anderson dalam menggambarkan proses perubahan
transisi (transtition change). Ia juga menggambarkan melalui tiga proses
perubahan yaitu; 1) The old state (keadaan terdahulu); 2) The transition
state (keadaan transisi); dan 3) The new state (keadaan terbaru).
Sementara itu, Kurt Lewin secara khusus dikenal dengan kepemilikan
model teori perubahan yang juga terdiri dari tiga proses yaitu; 1) Freezing
(pencairan); 2) Changing (perubahan); dan refreezing (pembekuan
kembali). Lebih lanjut, hasil penelsecara khusus Burners secara jelas
memberikan tawaran model manajemen perubahan yang juga terdiri dari
tiga proses yiatu; 1) The choices process (proses pilihan), yang terdiri dari
sifat, lingkungan, dan fokus pengambilan keputusan; 2) The trajectory
process (proses lintasan), yang berhubungan dengan prospek masa lalu
organisasi dan orientasi masa depan; dan 3) The change process (proses
perubahan), yang berkaitan dengan berbagai pendekatan dan strategi
mencapai sebuah perubahan.
Sementara itu, dalam kaitannya dengan strategi manajemen
perubahan menuju World Class University, penelitian ini menghasilkan
beberapa alternatif dalam membentuk kampus World Class University
yaitu; 1) Pengembangan (Upgrading); 2) Penggabungan (Merging); 3)
Penggabungan & Pengembangan (Mer-Up); dan 4) Pendirian baru
(Creating).
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Dari hasil temuan dan penggunaan teori-teori yang telah peneliti
sebutkan secara ringkas tersebut, maka melalui berbagai analisis dan
pembahasan secara mendalam, teori model (model theory) yang
dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Gambar 5.1: Hasil Model Manajemen Perubahan Mikro Menuju Institusi Ideal "Universitas"
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2. Implikasi Praktis
Betolak dari hasil penelitian dan implikasi praktis menggambarkan
konsekuensi logis, kodisi, atau masalah tertentu. Hal tersebut berimplikasi
pada:
a. Pemegang kebijakan, dalam hal ini yaitu Kementerian Agama
Republik Indonesia agar selalu mendukung kebijakan percepatan
perubahan status kelembagaan dari STAIN menjadi IAIN, atau dari
IAIN menjadi UIN. Sesuai dengan temuan penelitian ini, bahwa
perubahan yang terjadi dalam rangka menjawab tantangan global
secara adaptif yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing
Perguruan Tinggi Islam secara global. Dalam tatanan persaingan
global, Kementerian Agama hendaknya memiliki standar konsep
World Class University secara mandiri sebagai pemicu persaingan
PTKI di Indonesia. Hal demikian itu dapat dijadikan sebagai
instrumen persaingan secara sehat dan tidak tergantung pada
standar pemeringkatan internasional yang justru belum tentu tepat
dijadikan pijakan bagi PTKI di Indonesia.
b. Pengguna kebijakan, bagi STAIN/IAIN di Indonesia hendaknya selalu
membuka diri dalam melakukan perubahan kelembagaan menjadi
UIN. Karena dari hasil penelitian ini, model lembaga UIN mampu
menjawab

persoalan dikotomi ilmu, islamisasi sains, dan wider

mandate meskipun belum semuanya mampu terintegrasi secara
baik. Dalam tatanan lembaga, bentuk "universitas" adalah bentukan
lembaga Pendidikan Tinggi yang paling ideal dalam mengantisipasi
perkembangan perubahan kemajuan ilmu pengetahuan (science)
dan teknologi. Selain juga memiliki kapasitas universal, UIN tetap
mampu mengemban multi mandate yaitu sebagai penyelenggara
islamic studies (main mandate), dan sekaligus pengembangan ilmu
pengetahuan umum (wider mandate).
c. Pengguna kebijakan, bagi UIN seluruh Indonesia, keberhasilan
dalam melakukan konversi menjadi UIN bukanlah akhir dari proses

395

perubahan itu. Ada tantangan yang lebih besar yaitu menjadi
Perguruan Tinggi Islam yang kompetitif serta mapan (established)
secar global. Karena dalam penelitian ini menunjukkan keberhasilan
perubahan kelembagaan menjadi UIN belum tentu dibarengi dengan
kemampuan lembaga dalam menjawab persaingan global. Apalagi
sekedar menjadi World Class University. Oleh sebab itu, perlu
pengembangan inovasi-inovasi baru secara terus menerus di
Lembaga Pendidikan Tinggi Islam dalam berbagai bidang untuk
menjawab perubahan yang terus terjadi.

C. Rekomendasi
Penelitian ini telah berhasil mengkonstruksi konsep teori baru yaitu;
tentang model pengembangan proses perubahan serta model manajemen
perubahan lembaga pendidikan menuju World Class University. Konsep
ini sebetulnya hasil dari gabungan model proses perubahan dan
manajemen perubahan dari berbagai teori yang telah peneliti bahas.
Berdasarkan

konsep

baru

tersebut,

maka

hasil

penelitian

ini

merekomendasikan:
1. Bagi STAIN, IAIN, dan UIN hendaknya menjadikan manajemen
perubahan (change management) sebagai instrumen penting dalam
melakukan

pra-perubahan,

proses

perubahan,

dan

pasca

perubahan. Selain itu, perubahan yang akan terjadi hendaknya
dimanage secara baik. Selanjutnya, dalam melakukan perubahan
kelembagaan agar mencoba menggunakan konsep teori model yang
telah peneliti hasilkan dari penelitian ini. Sementara itu, dalam
melakukan capaian menjadi World Class University

Lembaga

Pendidikan Tinggi Islam sejatinya tidak harus menjadikan slogan
utama, akan tetapi strategi peningkatan reputasi melalui berbagai
cara bisa menjadi solusi agar menjadi lembaga Pendidikan Tinggi
yang berdaya saing tinggi melalui berbagai aspek inovasi prioritas di
masing-masing lembaga pendidikan.
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2. Bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian
Agama Republik Indonesia hendaknya membuat kebijakan salah
satu syarat STAIN menjadi IAIN, dan IAIN bisa mengajukan
perubahan menjadi UIN atau adalah memiliki konsep model
"Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi Islam" lengkap dengan
rancangan, serta faktor pendorong perlunya perubahan, hingga
antisipasi terjadinya resistensi perubahan baik dari dalam maupun
dari luar organisasi.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian
Agama

Republik

Indonesia

hendaknya

bisa

memaksimalkan

berbagai alternatif strategi perubahan dalam menciptakan World
Class University di Indonesia yaitu melalui; a) Pengembangan
(Upgrading)

dari

berbagai

kampus

yang

sudah

ada;

b)

Penggabungan (Merging) dari beberapa kampus yang ada; c)
Penggabungan & Pengembangan (Mer-Up) dari berbagai kampus
yang ada; dan d) Pendirian kampus baru (Creating) yang berstandar
WCU.

D. Saran
Dari sajian kesimpulan, implikasi, serta rekomendasi, beberapa
saran dari penelitian ini:
1. Hendaknya

setiap

perubahan

di-manage

secara

baik.

Baik

perubahan yang terjadi secara terencana (planned change) maupun
perubahan yang tidak terencana (unplanned change).
2. Hendaknya manajemen perubahan digunakan bagi PTKI yang
sedang atau akan melakukan konversi menjadi IAIN atau UIN.
3. Hendaknya semua Lembaga Pendidikan Tinggi Islam memiliki
orientasi pengembangan persaingan global yaitu menjadi Perguruan
Tinggi Islam yang unggul, kompetitif, serta mapan (established).
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E. Penutup
Demikian hasil disertasi yang telah peneliti paparkan. Semoga
disertasi ini bermanfaat bagi pengelolaan perubahan institusi dan alternatif
strategi pembentukan World Class University pendidikan tinggi Islam di
lingkungan Kementerian Agama serta menjadi bahan kajian bagi peneliti
selanjutnya. Harapan besar hasil penelitian ini dapat mempengaruhi
proses perubahan yang menghasilkan pada tujuan perubahan yang positif
yaitu berkualitas dan bermutu. Sehingga kegagalan proses perubahan
dan resistensi perubahan dapat diminimalisir secara baik. Akhirnya, saya
ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat.

Lampiran 1. Pedoman wawancara
PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN : Rektor/Mantan Rektor/ Senad/ Tim UINISASI/ Kpl Bidang
Akademik/ Dosen/ Mahasiswa etc.
TUJUAN

: Untuk mengetahui yang melatarbelakangi perubahan; proses
perubahan perguruan tinggi; implemntasi manajemen perubahan;
dampak implementasi manajemen perubahan; serta hasil dari
perubahan perguruan tinggi Islam.

Petunjuk Wawancara
1. Ucapkan terimakasih kepada informan atas kesediaannya diwawancarai
2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik wawancara serta tujuan wawancara
dilakuakan
3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman,
harapan, atau saran yang berkaitan dengan topic wawancara
4. Catat atau rekam seluruh pembicaraan
5. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu terbatas saat itu
DATA UMUM
Nama informan

: ........................................

Jabatan

: ........................................

Masa kerja

: ........................................

Tanggal wawancara

: ........................................

Pertanyaan Pokok Wawancara :
A. Manajemen Perubahan
1. Eksplorasi perubahan
a. Apakah PTAI perlu melakukan perubahan ?
b. Mengapa PTAI UIN Riau dan Bandung melakukan perubahan ?
c. Seberapa penting perubahan yang dilakukan PTAI ?
d. Apa yang mendasari PTAI melakukan perubahan ?
2. Perencanaan perubahan
a. Apa yang menjadi tujuan utama dalam perubahan PTAI ?
b. Bagaimana proses perencanaan PTAI dalam melakukan perubahan ?
c. Bagaimana desain tindakan yang akan dilakukan saat akan melakukan
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perubahan ?
d. Apakah ada ketentuan indikator utama untuk mencapai tujuan perubahan ?
3. Pengorganisasian perubahan
a. Adakah tim persiapan khusus yang dibentuk dalam melakuakn perubahan PTAI ?
b. Bagaimanakah proses persiapan sebelum melakukan perubahan PTAI ?
c. Siapa-siapa saja aktor agent of change pada saat itu ?
4. Tindakan perubahan
a. Bagaimanakah proses implementasikan manajemen perubahan ?
b. Adakah tahapan-tahapan perubahan yang dilakukan di PTAI ? tahapan
perubahan apa saja ?
5. Integrasi perubahan
a. Bagaimanakah menyatukan situasi lama sebelum perubahan ke dalam sebuah
perubahan ?
b. Bagaimanakah proses penyesuaian ke semua lini dalam proses perubahan PTAI
?
c. Bagaimana cara penguatan perubahan di PTAI ?
6. Evaluasi perubahan
a. Adakah evaluasi hasil perubahan setelah sekian lama di PTAI ?
b. Bagaimanakah mengontrol perubahan yang telah dilakukan ?
c. Adakah klarifikasi & koreksi hasil perubahan selama ini ? dan bagaimanakah
tindaklanjutnya ?

B. Pendidikan Tinggi Islam
1. Landasan filosofis Islam
a. Apakah dalam ajaran Islam sendiri perubahan sebuah keniscayaan ? termasuk
lembaga PTAI ?
b. Bagaimanakah PTAI mengsinergikan perubahan institusi agar landasan utama alQur’an & Hadis tetap tampak dalam semua lini ?
2. Di bawah naungan kementerian Agama
a. Adakah aturan khusus (regulasi) tentang konversi IAIN ke UIN ?
b. Apa yang diberikan kementerian agama setelah PTAI menjadi UIN ?
c. Apakah kelembagaan di bawah naungan kementerian agama khususnya DIKTIS
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"Universitas" menjadi model PTAI yang ideal ?
d. Adakah aturan, kebijakan, perundang-undangan, PMA/KMA dari kementerian
agama terkait perubahan PTAI ?
3. Mengintegrasikan agama dan sains
a. Apakah integrasi sains merupakan salah satu bentuk akibat dari perubahan PTAI ?
b. Bagimanakan PTAI mengintegrasikan kurikulum agama dan umum ?
c. Apakah semua jurusan yang non-agama memiliki mata kuliah wajib bidang
keagamaan ?
d. Apakah prosen nomenklatur dari STAI(N) ke IAI(N) ke UI(N) menjadi sebuah
proses penyempurnaan integrasi keilmuan agama dan sains ?

C. World Class University (WCU)
PENDAHULUAN
a. Apakah memang WCU sebuah keniscayaan atau kebutuhan ? Jelaskan
b. Apakah labelitas WCU sebenarnya dibutuhkan ?
c. Konsep WCU apa yang berbeda kampus ini dengan kampus yang lainnya ?
d. Bagaimana upaya UIN Riau/Bandung mengembangkan WCU ?
e. Model WCU yang pernah saya baca ada 4 komponen yaitu: (Penelitian,
Pengajaran, Penyerapan Ketenagakerjaan, Internasionalisasi). Apakah indikator
yang digunakan sama demikian ?
1. Penelitian (research)
a. Apakah konversi institusi menjadi salah satu kebutuhan bahwa PTAI harus mampu
menjadi WCU ?
b. Apakah setelah mengalami perubahan menjadi universitas ada peningkatan
kualitas penelitian, produktivitas dan kreativitas penelitian ?
c. Bagaimanakah perkembangan hasil publikasi hasil penelitian sebelum dan
sesudah menjadi UIN ?
d. Adakah pengaruhnya setelah menjadi universitas banyak akses lembaga bantuan
dana penelitian yang dapat diproyeksikan ?
2. Pengajaran (teaching)
a. Capaian setelah melakukan perubahan institusi, apakah kualitas pembelajaran
dalam perkuliahan semakin meningkat ?
390

b. Adakah peningkatan jumlah mahasiswa setelah menjadi UIN ?
c. Adakah fasilitas pengembangan dalam pengajaran dan pembelajaran yang harus
terpenuhi setelah menjadi UIN ?
d. Apakah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi bagian dari
WCU ?
3. Penyerapan ketenagakerjaan (employability)
a. Apakah lulusan PTAI setelah menjadi universitas semakin berpeluang masuk di
perusahaan-perusahaan ternama ?
b. Adakah pengaruhnya peluang kerja lulusan PTAI sangat terbuka setelah menjadi
universitas dibandingkan saat masih menjadi institute ?
c. Apakah lulusan universitas lebih memiliki kepercayaan diri ?
d. Apakah stakeholder universitas memiliki tingkat kepercayaan yang lebih terhadap
pemakai tenaga kerja PTAI ? khususnya setelah menjadi UIN ?
4. Internasionalisasi
a. Adakah program Internasionalisasi program dalam meningkatkan pertukaran
mahasiswa ?
b. Apakah ada mahasiswa internasional atau asing ?
c. Bagaimanakah kiat agar UIN menjadi terpandang di mata dunia ?
d. Apakah PTAI perlu bersaing menjadi WCU ?
e. Adakah

penggunaan

internasionalisasi

kurikulum

dalam

pengembangan

pembelajaran ?
f. Adakah

kerja

sama

koneksi

internasional

dengan

lembaga

lain

untuk

mengembangkan reputasi di tingkat dunia ?
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Lampiran 2. Panduan Dokumen
DOKUMENTASI
No
1

2

3

4

5

6

7

8

Jenis Dokumen yang dibutuhkan
Data Mahasiswa:
a. Jumlah mahasiswa
b. Jumlah pendaftaran dan jumlah penerimaan mahasiswa baru setiap tahun
Data SDM:
a. Pimpinan masing-masing jurusan atau unit
b. Dosen (tingkat pendidikan, pengalaman, tugas,dsb)
c. Karyawan
Sarana dan Prasarana:
a. Denah lokasi dan bangunan kampus
b. Bangunan dan ruangan yang ada
c. Fasilitas (perpustakaan, laboratorium, kantin, dsb)
d. Sarana pendidikan lainnya
Organisasi:
a. Struktur organisasi perguruan tinggi
b. SK-SK dari perguruan tinggi terkait perubahan struktur organisasi
c. SK Perubahan
Manajemen:
a. Rumusan visi dan misi
b. Kebijakan perguruan tinggi
c. Perencanaan persiapan peralihan status IAIN ke UIN
d. SK, Tim Uinisasi
e. Notula rapat (perguruan tinggi, prodi, para dosen, mahasiswa, dll)
f. Agenda rapat
SOP & Peraturan-peraturan:
a. Deskripsi tugas pimpinan, dosen, karyawan, dan staff
b. Pedoman peraturan dosen
c. Peraturan tata tertib mahasiswa
Proses Belajar Mengajar:
a. Kurikulum
b. Jadwal mata kuliah
c. Lembaran/panduan untuk dosen dan mahasiswa
Sejarah Perguruan Tinggi Islam:
a. Catatan sejarah perkembangan perguruan tinggi
b. Catata sejaran proses status peralihan dari IAIN ke UIN
c. Foto/dokumentasi kegiatan perguruan tinggi
d. Naskah-naskah kerjasama
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Lampiran 3. Pedoman observasi
PEDOMAN OBSERVASI
No
1

2

3

4

Aspek yang diamati

Keterangan
Ada
Tidak

Keterangan

Keadaan fisik:
a. Suasana
lingkungan
perguruan tinggi
b. Kantor-kantor, penataan
dan ruangan kelas
c. Unit kantor/ruang kerja,
ruang Kelas,
Laboratorium dan sarana
belajar lainnya
Agenda dan rapat-rapat:
a. Penerimaan mahasiswa
baru
b. Upacara hari-hari besar
nasional/keagamaan
c. Rapat internal perguruan
tinggi, karyawan dan
dosen
d. Rapat
internal
para
pimpinan
e. Supervisi dan pembinaan
f. Kegiatan seremonial dan
rapat lainnya
Suasana proses belajar
mengajar:
a. PBM di perguruan tinggi
b. Kegiatan praktikum
c. Kegiatan kurikuler &
ekstrakurikuler
Kegitan lainnya:
a. Kegiatan akademis di
perguruan tinggi
b. Dan hal-hal lain yang ada
kaitannya dengan fokus
penelitian
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Lampiran 4. Dokumen Pendukung UIN Suska Riau & UIN SGD Bandung
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Berfoto bersama
Bapak Rektor UIN
Sultan Syarif Kasim
Riau (Prof. Dr. H.
Munzir Hitami,
MA) setelah
melakukan sesi
wawancara di selasela kesibukanya

Wawancara bersama Prof. Dr. H. M. Nazir, MA
394

Dr. Tohirin, M.Pd. (Wakil Rektor III Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama)

Drs. H. Eramli Jab, MM (Kepala Biro AUPK)

Wawancara bersama Novianti, ST, M.Kom (Kepala Pusat Audit dan Pengembangan
Mutu LPM)
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Berfoto bersama Bapak
Mantan Rektor UIN
Sultan Syarif Kasim
Riau 1996-2000/20002005 (Prof. Dr. H. Amir
Luthfi). Beserta
penyerahan buku
tentang sejarah
perubaahn UIN Suska
Riau

Wawancara bersama Dr. H. Erman, M.Ag (Sekretaris LPM)
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Wawancaa dengan beberapa Mahasiswa UIN Suska Riau

Pintu gerbang utama UIN Suska Riau

397

Tampak depan bangunan Rektoat UIN Suska Riau

Salah satu gedung fakultas di UIN Suska Riau

Bumi perkemahan UIN Suska Riau
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UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Bersama Rektor UIN SGD Bandung Pr. Dr. H. Mahmud, M.Si setelah sesi wawancara

Bersama Prof. Dr. H. Asep Muhyiddin, M.Ag (Wakil Rektor I)
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Bersama Dr. Fenti (Bendahara sekaligus anggota konsorsium UIN SGD Bandung)

Bersama Prof. Dr. H. Nanat Natsir, MS.
(Mantan Rekor 2003-2011), beserta
penyerahan konsep visi pengembangan UIN.

Bersama Dr. H. Wahyuddin Darmalaksana,
M.Ag (Kepala Puslitpen LP2M UIN SGD
Bandung)
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Dr. Samsuddin, RS (Anggota Satuan
Penjaminan Mutu Internap (SPMI) UIN SGD
Bandung)

Dr. H. Ija Suntana, M.Ag (Kepala
Perpustakaan UIN SGD Bandung)

Bersama Bpk. Deni Kabag Kepegawaian UIN
SGD Bandung

Bersama Bpk. Zaharuddin, M.Si (Kabag
Kerjasama UIN SGD Bandung)
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Wawancaa bersama mahasiswa UIN SGD Bandung

Layanan perpustakaan UIN SGD Bandung

Fasilitas gedung bangunan fakultas UIN SGD Bandung
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Gedung Rektorat UIN SGD Bandung

Gedung Pascasasrjana UIN SGD Bandung

Gedung Fakultas UIN SGD Bandung
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TRANSKIP WAWANCARA
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
No
INFORMAN
Prof. Dr. H Amir Luthfi
Tempat (Universitas Pahlawan Tuanku
Tambusai)
Tanggal (24 Mei 2018)

1

TRANSKIP
Q : Sebelum saya menanyakan terkait penelitian saya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya dari UIN
jambi program S3 kebetulan sedang melakukan penelitian di UIN Riau. NaPeuh salah satu sumber
informan saya Prof. pelaku sejarah dalam proses perubahan UIN Riau.
Q : Untuk tahap awal saya ingin menanyak terkait perubahan UIN Riau Prof. Lebih lagi Prof pernah menjabat
selam 2 periode selama di UIN. Nah terkait proses perubahan itu, saya ingin tahu lebih jauh bagaimana
sebenarnaya proses perubahan tersebut ?
A : Ohh…iya begini saja, sepertinya apa yang anda tanyakan terkait perubahan di UIN kebetulan saya punya
buku sejarah perubahan UIN Riau supaya lebih efektif dan informasi yang saudara cari semuanya sudah
ada dan lengkap di buku itu dan nanti saya kasih bukunya.
Q : Ohh…iy Prof…terimakasih banyak sebelumnya Prof. Sebelumnya juga sudah dapat informasi kalau
Prof…baru saja menerbitkan buku tersebut baru-baru ini.
A : Coba saya chekkan di lemari sini dulu, barang kali masih ada.
Q : Baikkk..Prof.
A : Hemm..nampaknya sudah tidak ada lagi di sini.
Q : Kalau di pasarannya Prof…?
A : Belum saya jual bebas di pasaran itu. Tapi sebenarnya itu nanti bisa saudara kutip semuanya dari situ. Dan
sebenarnya di situ juga ada hubungnnya dengan UIN bandung juga. Dan yang menjadi motornya ya UIN
Riau. Dan saya kira jika tidak ada gebarakan dari UIN Raiu saya kira pada saat itu belum jadi UIN. Nah
karena pada saat itu UIN Riau mampu melakukan perubahan, maka numpanglah (tanda kutip) UIN
Bandung dan UIN Makasar melakukan perubahan.
Q : Iyaa…jadi pada saat itu ada 3 UIN, yaitu: UIN Riau, UIN bandung, dan UIN Makasar.
A : Iya…jadi sebenarnya dalam buku itu sudah sangat lengkap sekali bagaimana saya menggambarkan
perubahan tersebut.
Q : Kalau jadi rekan-rekan yang sudah memiliki buku tersebut siapa ya Prof ??? supaya nanti saya bisa meinjam
terlebih dahulu.
A : Nggak,,,,jika nanti anda sedang ke Pekanbaru bisa mengambilnya di Rumah saya. Apakah saudara ada ke
pekanbaru ?
Q : Iya..Prof, nanti saya langsung ke Pekanbaru.
A : Oh..iya..nanti saudara setelah isya’ langsung saja datang ke rumah saya, akan saya kasih. Oh…iya saya kira
seperti itu, nanti saudara jemput bukunya di rumah.
Q : Baik…Prof,,,nanti malam akan saya jemput di rumah. Terimakasih sebelumnya Prof…
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Q : Sebelumnya saya ingin bertanya, sudah berapa lama Prof. menjabat sebagai Rektor ?
A : Sudah 4 tahun
Q : Saya ada membaca sejarah perubahan di IAIN menuju UIN, Prof. menjadi salah satu pelaku sejarah itu.
Nah..,yang ingin saya tanyakan, atas dasar pertimbangan apa pada saat itu inisiasi perubahan IAIN
mnejadi UIN…?
A : Iyaa…yang pertama adalah gagasan untuk memajukan umat Islam. Nah pada kenyataannya pada masa lalu
di Indonesia ini, dan pada dunia Islam pada umumnya berada di garis belakang. Nah itulah latarbelakang
dilaksanakannya Konferensi Internasional untuk Pendidikan Islam yang digagas oleh tokoh-tokoh yang
dimulai tahun 1977 pada saat itu. Dan saya juga dari awal sudah mengikuti itu. Jadi sudah ada di
Internasional Konferensi di Konferensi Pendidikan Islam untuk Annual Conference tentang pendidikan
Islam itu terakhir tahun 1979/1978 digagaslah pilot project. Jadi idenya adalah untuk memperluas cakupan
universitas Islam (Wider Mandate). Jadi memasukkan Science, jadi umat Islam tertinggal dalam bidang sains.
Jadi dibuatlah pilot projectnya, satu di Islamabat (International Islamic University Islamabat) dan sedianya di
Indonesia, tapi karena waktu itu Indonesia baru di bawah orde baru, dan baru berkembang dan tidak
dekat dengan Islam. Jadi yang berbau-bau agama kurang mendapat respon di Indonesia pada waktu itu.
Akhirnya, dialihkan ke Malaysia, maka terbentuklah Internatioanal Islamic University of Malaysia yang
didanai oleh 8 negara pada waktu itu.
Q : Jadi Prof…bisa disimpulkan bahwa perubahan IAIN menuju UIN salah satu tujuannya adalah untuk bisa
mengakomodir hal-hal sebagaimana yang telah Prof…sampaikan tadi itu ya Prof…?
A : Oh…Iya,,, jadi isunya adalah ketertinggalan umat Islam dalam berbagai hal, ilmu pengetahun dll, karena
konotasi pendidikan Islam itu digambarkan terbatas pada bidang-bidang kajian agama. Tapi al-Azhar kan
sudah mulai berkembang pada saat itu…dan sainsnya sudah ada. Jadi dengan adanya gagasan-gagasan
seperti itu, maka dibuat. Jadi, hal itulah yang melatarbelakangi untuk melakukan perubahan. Selain itu,
kita juga adakan seminar-seminar juga di Indonesia tentang IAIN ini karena pada waktu itu ada 14 IAIN
termasuk Jambi juga menjadi salah satunya.
Q : Iyaa..tetapi Jambi baru saja berubah pada tahun ini (2018).
A : Sebetulnya IAIN Jambi lebih tua dari UIN Suska.
Q : Ohh…Iya..Prof…?
A : IAIN Suska ini berdiri tahun 1970, adalah IAIN ke-13 dan medan yang ke-14 IAINnya, sedangkan Jambi
lebih awal dari itu.
Q : Hal itu,,sebetulnya faktor apa Prof,,,kan semestinya yang lebih tua paling tidak bisa lebih dulu menjadi
UINnya…?
A : Ya…karenanya memang perjuangannya kan lebih awal. Yaa,,yang lain belum kita (UIN Riau) sudah
memperjuangkan. Dan yaa,,,karena disini juga ada Prof. Nazir, Rektor sebelum saya itu yang ikut
konferensi pada tahun 1977 di Mekkah dan juga memantau konferensi-konferensi selanjutnya. Jadi ide itu
bekembang di sini, sebab yang ikut pada waktu itu dari Yarsi dan dari UIN ini yang Indonesia tetapi bukan
utusan formal jadi hanya pribadi saja. Jadi karena ada undangan, tetapi tidak ada respon dari pemerintah
artinya berangkat secara pribadi saja.
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Q : Jadi, menggunakan biaya pribadi juga Prof ?
A : Iyaa…
Q : Saya kemarin dapat buku yang ditulis oleh Prof. Amir Luthfi yang kebetulan menulis banyak tentang sejarah
perubahan IAIN menjadi UIN, termasuk di dalamnya sebagai pelaku sejarahnya yaitu: Prof. Amir, Prof.
Nazir, dan Prof. Munzir Hitami juga.
A : Iya,,,awal saya menjabat sebagai asisten direktur PPS, mula-mula saya menjabat sebagai dekan fakultas
tarbiyah, kemudian menjadi direktur program pascasarjana, jadi kitalah yang mengorganisir ide pak rektor
pak Amir pada waktu itu, maka kita buatlah seminar nasional pertama pada tahun 1996.
Q : Saat itukan perjuangannya banyak tarik ulurnya Prof, dan hal itu tidak sekaligus pada pengajuan pada saat
itu sekaligus jadi. Akan tetapi ada beberapa kebijakan pusat yang menghambat.
A : Jadi, tahun 1996 itu, kita sudah bertekad untuk mengubah dengan ide-ide tadi untuk menjadikan IAIN ini
menjadi Universitas. Dengan memperluas cakupan kajian kepada pada bidang-bidang sains baik social
maupun yang eksak. Jadi itu kita buat seminar nasional pada waktu itu pada tahun 1996, dengan tokohtokoh nasional termasuk Bpk. Menteri, para ulama-ulama di Indonesia ini, maka disitulah mulai terkristal
ide IAIN menjadi UIN. Di Ciputat Jakarta pada saat itu belum.
Q : Iya…saya juga mendengar dari beberapa sumber memang justru UIN ini (Riau) menjadi penggagasnya.
A : Iyaa…, jadi kita ajaklah apaa…..?? kita buatlah kekhususan kita adalah kajian Islam Asia Tenggara, kita
buatlah brosurnya, maka brosurnya 3 bahasa (Indonesia, Arab, dan Inggris), kita buat dengan bagus, dan
yang mana IAIN yang lain belum punya. Baru 1998, kemudian baru kita membuat proposal, proposal
perubahan dari IAIN menjadi UIN. 98 itulah kita mulai ajukan, karena pada saat itu belum ada yang
mengajukan, tentu tidak ada menanggapi.
Q : Karena mungkin belum ada yang mengajukan itu ya Prof.
A : Iya,,,,baru kemudian diajak IAIN Jakarta mengajukan sama-sama. Baru kemudian menyusul IAIN
Jogjakarta. Itulah 3 yang mengajukan proposal awal. Baru kemudian pada tahun 2000 itu sudah dapat lebih
jauh dari jawaban menteri Dikbud pada waktu itu Bpk. Yahya Muhaimin. Dan karena saat itu dapat lampu
hijau dari Pk Menteri, IAIN Malang pun kemudian menyusul. Malang saat itu masih STAIN, tetapi dengan
keberaniannya Pak Imam membuat proposal juga untuk menjadi Universitas.
Q : Itulah yang bisa disebut dengan perubahan radikal (meloncat).
A : Iyaa…yaa, tetapi STAIN Malang dirubah tahulu dengan UIIS (Universitas Islam Indonesia Sudan), dan
hampir sama dengan universitas di Sudan. Yaahh..begitulah, tetapi karena Pak yahya Muhaimin tidak
berlanjut hanya sebentar menjadi menteri, dan waktu itu menteri agamanya Pk Qurais juga sebentar, masa
Gusdur,,,,eh masa Habibi, iya Bpk. Habibi.
Q : Kan kalau UIN pada masanya Bu Mega ya Prof….?
A : eh…Gusdur dahulu, baru Bu Mega. Nah setelah itu ya..buyar lagi. Pada waktu itu, Ibu Mega naik jadi
Presiden menggantikan Gusdur, dan menteri Dikbudnya pada waktu itu Pak Malik Fajar. Nah dengan
Bpk. Malik Fajar inilah yang susah, kita sudah dapat rekomendasi dari kemeneterian Agama tetapi rekom
dari Dikbud tidak dapat pada saat itu.
Q : Ketika saya membaca sejarahnya perjalanan itu, dari pihak UIN Riau melobi ke tingkat yang lebih atasnya
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begitu ya Prof…?
A : Iya..karena sudah mentok kan. Kita apaaa…Bpk Malik Fajar tidak mau memberikan rekom, jadi ia Tanya ke
kementerian Agama. Sebenarnya yang akan diubah menjadi UIN itu mana saja ? maka dijawab oleh
kementerian Agama, itu dua dahulu. Jakarta dengan Jogja sebagai pilot projek. Nah pada saat itu masuk
pula Malang, padahal Malang juga baru saja belakangan, nah kenapa Riau tidak masuk. Itukan jadi tidak
adilnya.
Q : Padahal Riau sudah sejak lama memperjuangkan itu.
A : Kita merasa itu tidak adil, kan pada waktu itu ada juga gerakan Riau merdeka. Kalau memang begitu,
merdeka saja kita. Nah di tahun 2002 itu, karena tidak ada titik terang, hemm…kita lapor ke Gubernur,
dengan segala macam lobi sudah dilakukan tetapi tidak juga bisa menembus Dikbud waktu itu, maka Pak
Gubernur punya ide, karena kita juga didesak oleh pendemo oleh mahasiswa setiap hari untuk meminta
kejelasan status profi-prodi umum itu.
Q : Sementara prodi-prodi umum itu sudah jalan ?
A : Sudah jalan, akhirnya Pak Gubernur mengSKan UIN ini.
Q : Iya, yang kemudian agak lucu, UIN dengan SK Gubernur.
A : Iya UIN dengan SK Gubernur.
Q : Itu SK pusat belum Prof yaa…?
A : Belum…., nah itu tambah marah pak Malik Fajar. Nah itu tidak sak SK Gubernur,,katanya. Kata Gubernur
itu sah, karena Gubernur itu perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi mau diadukan ke PTUN, nah
kita sudah siapkan pengacara pada saat itu Pak Jimmi Asshidiqy, beliau bersedia. Dan setelah ditelaahnya
ini sah ini SK. Tetapi tidak jadi.
Q : Itu pada akhirnya, lobinya masuk memalui suaminya Bu Mega ?
A : Iyaa…stelah itu, setelah di SKkan 2002, kita tambah lagi prodinya, dan itu justru Dikbud tambah marah,
tersinggung. Kita buka peternakan, yah yang bersaing dengan keperluan umat. Peternakan kan itu
keperluan umat, makanan kan, halal haram. Kata dia (Malik Fajar), tidak ada relevansinya dengan
kementerian Agama itu.
Q : Iya,,,ya, maunya kan wewenang prodi itu yang menyelenggarana dari Dikbud.
A : Iya jadi peternaka itu, tidak ada relevansinya itu dengan kementerian Agama. Justru kita punya pandangan
sangat relevan, karena menyangkut makanan halal haram peternakan itu. Pengolahan daging dan
sebagainya sampai penyembelihan. Nah itu beberapa liku-liku perjuangan UIN. Nahh..itu setelah
semuanya mentok,,,,baru kita naik ke jalur politik, mulanya PPP dan PDIP Pak Hamzahaz wakilnya dan
Bu Mega Presiden.
Q : Itulah sampai pada tahun 2005 SK itu keluar ya Prof….?
A : Ya…yaaa,,sebenarnya SK itu sudah ada pada bulan Oktober 2004. Bulan awal Oktober, itu sudah selesai SK
nya, tetapi Ibu Mega berakhir masa jabatannya 21 Oktober, cuma beliau sudah jarang masuk lagi ke kantor.
Jadi sudah banyak surat itu yang numpuk untuk ditandatangani 2004. Jadi ketika hari terakhir dengan
beliau itu tanggal 21 Oktober masuk kantor dia, dan diTTD tapi mungkin diurutlah dokumen yang paling
awal di atas, diambil yang di atas. Setelah itu, sekitar jam 11.00 dia sudah keluar nggak sampai jadi sampai
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diTTD ke bawah. Jadi gak sampai ke SK yang kita punya sampai bawah. Akhirnya gagallah diTTD oleh bu
Mega. Tanggal 22 nya Pak SBY dilantik.
Q : Jadi hingga peresmian UIN Riau itu juga oleh Pak SBY ?
A : Iya,,,,iya,,,jadi diubah lagi SK nya itu, nomornya dan sebagainya ke Pk SBY. Dan itu memerlukan beberapa
bulan lagi. Dan barulah pada awal Januari baru ditandatangi oleh SBY, dan diresmikan pada tanggal 9
Februari 2005.
Q : Kalau saya boleh menyimpulkan aktor utama perubahan itu diantaranya; Prof. Amir Luthfi, Prof. Munzir,
Prof. Nazir.
Q : Nggak sebenarnya yang didapur itu ada beberapa orang termasuk saya, almarhum Prof. Zul’asri, dan ikut
juga Prof. Sudirman. Nah yang menemukan konsep-konsep yang ada itu yang di dapur ya kita-kita
bersama staff-staff. Nah yang lobi-lobi ke pusat ya pak rektor Prof. Amir Luthfi dengan pak Nazir.
Q : Sejauh ini kan UIN telah memiliki nama besar tentunya, sampai-sampai telah memiliki branded World Class
University (WCU), untuk sebuah capaian itu apakah sudah semestinya kita harus go internasional Prof…?
atau seperti apa Prof….?
A : Iyaa,,jadi sesuai dengan visi dan misi kita ingin maju. Pada intinya kita ingin maju dan berkualitas. Nak jika
kita maju dan berkualitas yang baik kita jadi taget secara internasional. Nah itulah yang ingin kita capai.
Jadi sebenarnya bukan tujuan itu WCU, kalau itu kan hanya….
Q : Label saja…???
A : Intinya peneingkatan kualitas kita, dengan standar-standar internasional.
Q : Sebenarnya kalau untuk mencapai standard-standar internasional itu, apakah harus berubah menjadi
universitas Prof…?
A : Sebenarnya tidak juga…., tapi idenya itu tadi memperluas cakupan kajian-kajian Islam ke bidang seluruh
aspek kehidupan. Sebab Islam itu luas, seluas kehidupan. Oleh sebab itu, kajiannya tidak boleh dibatasi
sebatas kajian-kajian peribadatan saja, harus diperluas dia.
Q : Supaya kita juga bisa menyamai dengan universitas lain…?
A : Iya,,,itu tadi ide pokoknya (Wide Mandate). Dan yang sekarang orang tidak diingat itu,,,,,,yang hanya diingat
WCU saja.
Q : Padahal ide intinya bukan itu ya Prof….?
A : Iya,,,bukan, jadi kita ingin meningkatkan kesejahteraan kualitas, mengejar ketertinggalan, dan mengejar
kemajuan yang sudah dicapai oleh umat manusia ini, yang mana kita masih tertinggal. Nah itulah
intinya….
Q : Untuk saat ini, jika sebuah universitas yang paling tersulit apakah mengintegrasikan sains & agama. Apakah
ada kesulitan terkait hal tersebut Prof…?
A : Ohhh..luar biasa, sampai sekarang saja belum bisa sepenuhnya. Belum ada orang sekarang ini seperti
ketokohannya seperti Ibn Sina, Ibn Rusd seperti zaman lalu itu yang menguasai sains dan juga agama
sekaligus itu belum ada. Dari bidang sumber daya saja kita sudah tidak memiliki, sampai sekrang itu yang
namanya integrasi itu belum berjalan sepenuhnya. Karena itu, kita buat team teaching juga belum bisa
sepenuhnya, hanya merekat-rekat saja, jadi belum padu dia. Ibarat kita membuat sesuatu itu hanya
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direkat-rekat saja. Tentu jika demikian ia tidak terlalu kokoh.
Q : Meskipun secara keilmuan, hal integrasi itu sudah sejak lama telah dirumuskan ?
A : Iya,,
Q : Jadi secara implemnetasinya yang sangat sulit.
A : Iya…jadi…..itukan berproses, kita tidak bisa mewujudkan sekaligus cepat karena keterbatasan sumber daya.
Jadi nanti kedepannya akan terus dikembangkan, tentu jika seseorang tidak akan lupa dengan misi itu.
Artinya jika orang itu lupa, nanti tentunya pa yang kita gagas akan hilang.
Q : Iya,,dalam kasus yang sama juga di UIN Jogja juga kesulitan dalam tatanan implementasi di lapangan
terkait integrasinya.
A : Iya,,,bagaimana di kelas itu, kurikulumnya, buku darasnya, yang penting itu kompetensi dosennya dari
unsur SDMnya.
Q : Lebih lanjut saya ingin tahu Prof,,,mungkin adakah kekhawatiran jika berubah UIN, nanti prodi Agama
nanti akan termarginalkan.
A : Saya tidak ada kekhawatiran itu, justru nanti itu akan diberikan muatannya kesemua jurusan/prodi.
Walaupun, kalaulah hilang dia, tetapi kita harus perkuat semua cabang-cabang ilmu pengetahuan dengan
materi keagamaan dengan konsep integrasi pembelajaran dan ma’had konsep itu. Jadi di pondok ini,
mahasiswa baru ditanamkan nilai-nilai agama ini lebih dahulu sambil juga ada hapalan al-Qur’an dan
pembinaan-pembinaan keagamaan di samping juga mata kuliah formal keagamaan masih kita buat di
seluruh fakultas. Idialnya kan kajian-kajian agama itu, terintegrasi dia dalam mata kuliah sesuai keahlian
yang bersangkutan. Itulah taruhannya jika saja Islamic studies itu hilang, tetapi sampai sekarang tidak
hilang justru dia tambah berkembang.
Q : Tetapi jika terkait peminantnya sendiri Prof ??? Artinya kemungkinan banyak peminat yang umumnya
dibanding dengan fakultas agamanya
A : Kalau di sini imbang-imbang saja. Di tarbiyah itu memang lebih ramai kan,,,. Di dakwah masih banyak yang
menolak daripada yang menerima. Cuma di ushuluddin itu, memang studi agama-agama itu, dulu
perbandingan agama namanya, akidah filsafat memang kurang peminatnya hanya itu. Tetapi kalau seperti
di Syari’ah dan dakwah tidak ada kurangnnya. Kalau di ushuluddin itu saja dua itu akidah filsafat dengan
perbandingan agama yang kurang peminatnya. Tak berubah menjadi UINpun tetap segitu saja.
Q : Jadi, paradigma kurangnya peminat bukan karena IAIN/UIN nya. Karena mungkin peminat yang mau
mengambil itu jarang ya Prof,,,.
A : Iya bukan karena itu, coba lihatlah yang masih IAIN sekarang. Masih tetap segitu-segitu juga. Jadi tidak ada
alasan orang keberatan dengan UIN, nanti khawatir fakultas agamanya akan termarginalkan. Kita malah
ingin, yang insinyur-insinyur sarjana sains itu kuat agamanya.
Q : Itulah yang memungkinkan akan mencetak seorang ilmuan yang islami ya Prof,,,.
A : Iya…
Q : Hingga saat ini Prof mungkin Prof kan tahu perjalanan panjang perkemabangan IAIN hingga menjadi UIN,
mungkin faktor tersulit apa yang ada saat mengembangkan lembaga ini Prof ?
A : Yaa..itu tadi pengembangan SDMnya yang paling sulit. Kalau gedungkan UIN megah-megah dan mudah
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membangunnya. Tetapi kalau SDMnya sangat sulit. Karena memang yaa…begitulah daya pendirian kita
ini.
: Apalagi pola pikir yang berbeda-beda, hingga background keilmuan yang berbeda sangat sulit.
: Saya untuk mendorong menguasai bahasa saja itu sangat susah. Sebab kan, bahasa itu kunci. Memang iya di
jepang itu tidak harus menguasai bahasa asing tetapi maju juga. Iya itu benar, tetapi kalau kita menguasai
keilmuan tidak, bahasa asing juga tidak. Jadi apa dong yang bisa diunggulkan? setidaknya kalau
menguasai bahasa kan bisa menguasai referensi yang lebih luas.
: Yang terakhir Prof, apakah tetap optimis bahwa UIN kedepannya akan tetap maju ?
: Iya,,,kita harus tetap optimis.
: Baik Prof,,,sementara mungkin itu dulu wanwacara kali ini, jika nanti ada informasi yang saya butuhkan
akan menghadap Prof. kembali….
: iyaa,,,,iyaaa..silakan.
: Baik,,,terimakasih banyak Prof atas waktunya. Assalamu’alaium !!!

Q : Sebelumnya mohon maaf Prof, jika saya boleh tahu apakah Prof asli Riau Prof ?
A : Iyaa..
Q : Kebetulan kemarin saya sudah berjumpa oleh Prof. Amir Luthfi, Prof. Munzir, dan juga sudah membaca
beberapa sejarah perubahan Prof,,,,termasuk saya membaca buku yang ditulis oleh Prof. Amir Luthfi dan
di buku itu menjelaskan kalau tidak salah perubahan itu terjadi pada tahun 2015 ya,,,Prof….?
A : Ya,,,,perubahannya secara De Facto sebenarnya sudah sudah sejak 2002, tetapi secara De Jure pengakuan
Presiden pada saat 2005 awal. Nah secara De Facto pada saat itu ya kita sudah UIN, karena UIN Riau
berbeda dengan UIN yang lain. De Facto itu yaa,,,artnya kita sudah buat UIN. Walaupun dengan SK
Gubernur pada tahun 2002 itu. Jadi 2004 sebenarnya sudah OK, cuman waktu itu akhir masa jabatan Ibu
Megawati tak sempat ditandatangi beliau sampai akhirnya kan pertukaran dengan Pak SBY. Sehingga Bpk
SBY yang TTD perubahan itu. Pada bulan Februari waktu itu.
Q : Saya juga ada membaca sejarah UIN dari buku yang ditulis oleh Prof. Amir Luthfi, sat itu kan beliau
menceritakan bahwa ada tarik ulur dan menjelaskan bagaimana sulitnya melobi pusat saat itu. Sampaisampai ada pertentangan Mendiiknas dan Kemenag. Sampai-sampai harus SK Gubernur yang keluar
untuk menjembatani persoalan itu.
A : Iyaa,,,Mendiknas yang tidak mau memberikan rekomendasi persetujuan. Ya sebenarnya rekoemndasi saja,
kalau persetujuan kan dari Presiden. Jadi yaa..bentuknya rekomendasi,,iyaa ini boleh/bisa dilanjutkan. Jadi
hanya menteri Mendiknas waktu itu yang tidak bisa memberikan rekomendasi, yang lain-lain sudah
semua. Kan ada 8 kementerian itu yang harus terlibat dalam perubahan IAIN mnejadi UIN itu, yang lainlain sudah semua, termasuk kementerian Agama sendiri, Menpan, Menteri Aparatur Negara, Menteri
Perencanaan, Menteri Keuangan, Mensesneg, BKN, semua Menetri itu saat itu tidak keberatan semua, akan
tetapi kan yang kunci yaa di Mendiknas. Yaa saat itu, kita bawa wakit Gubernur, ketua DPRD, ketua LAM,
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ketua MUI, kemudian saya dengan pak Amir untuk mendampingi mereka untuk menjelaskan itu. Tetapi
ya,,,,saat bertemu dengan Bpk Mentri saat itu, beliau kelihatan tidak santunlah menerima kita.
Q : Iyaa,,kemungkinan agak merasa tersinggung ya Prof….???
A : Ya,,,kurang tahulah,,,apakah tersinggung atau seperti apa,,,yang jelas kita menjalankan tugas secara formal.
Kita melapor, kita minta segala macam apa…..yaaa…kita lakukan.
Q : Jika tidak salah saat itu, ada jurusan Sistem Informatika atau kemungkinan stigmanya ada ketidaksetujuan
mungkin lohh,,,kan UIN terfokus pada kajian agama seperti itu Prof….?
A : Yaa…kalau tetap kajian agama kenapa kita tetap berubah…
Q : Masalah-masakh awal kan saat itu, masalah fakultas / profi tersebut semestinya yang mengelola tetap
Mendiknas, dan UIN terfokus pada kajian Agama, dan mungkin karena hal itu mereka kurang setuju…
A : Sebenarnya tidak juga, karena sebenarnya kan UIN Jakarta sudah mendapatkan izin, dan setelah itu kan
UIN Jogja, padahal kita kan lebih duluan. Kalau mungkin mendahulukan UIN Jakarta dan Jogja itu bisa
kita pahami, akan tetapi jika sampai tidak memberikan rekomendasi itu tentu persoalan lain kan…?
Tentunya kita tersinggung, terutama pemerintah daerah karena tidak dihargai. Kedatangnnyapun tidak
dihargai, sehingga setalah itu kita pulang, dan laporkan ke Bpk Gubernur, kemudian beliau mengatakan
dengan tegas, jika pusat tidak mau mengSKkan yaa….biar say yang mengSKkan. Nah dari situlah muncul
SK pertama kali ya SK Gubernur untuk UIN Riau. Dari situlah saya diminta konsep-konsep SK itu bersama
dengan kepala biro hukum di kantor Gubernur. Mungkin itu tidak ada di buku itu, sebab yang banyak
beraksi itu ya saya, istilahnya bagian dapurnya, sementara beliau (Pk Amir) kan hanya menerima saja.
Termasuk membuat proposal berkali-kali itu yaa,,saya….yang memimpin.
Q : Jika saya lanjutkan dengan pertanyaan Prof…, apakah pada saat itu perubahan harus dilakukan Prof ???
A : Wajib,,, kita,,ndak,,,ndak surut lagi,,,, walaupun hanya dengan SK Gubernur. Itu menunjukkan kita, sudah
sangat intens siap untuk melakukan perubahan. Yaa,,,alasannya kan sudah itu. Kalau yang akademik kan
sudah itu, kalau yang filosofik perubahan paradigma keilmuan itu yang paling utama. Paradigma
keilmuan yang non-Islami, yang dulu kita mendikotomikan ilmu, mendualismekan ilmu dosa besar umat
Islam selama ini berabad-abad laamnaya itu. Dan itu merupakan kemunduran itu, dan itu harus kita tebus
bagaimanapun caranya. Maka harus kita lakukan perjuangan yang seperti itu, kita rubah itu paradigm
keilmuan keilmuan yang Islami itu. Dari yang paradigma Barat dengan dualism sistem keilmuan umum
dan agama.
Q : Padahal dalam konsep Islam itu tidak ada ya Prof…???
A : Tidak ada itu, semua ilmu milik Allah SWT. Tauhid itu sumbernya kan begitu. Nah itu yang sebenarnya
yang kita perjuangkan sebenarnya dalam konteks keilmuannya yaa…filosofik keilmuannya. Jadi itu inti
sebenarnya. Jadi kan perubahan dari IAIN ke UIN itu menguntungkan secara kelembagaan, bagi Negara
juga, bisa merekrut secara terbuka jika UIN lebih luas, dan jika IAIN kan terbatas secara kelembagaannya.
Dengan kita merubahan dari IAIN ke UIN itu kita sudah menambah itu kapasitas perguruan tinggi untuk
anak-anak kita untuk masuk perguruan tinggi, tentu itu menguntungkan Negara. Dan selanjutnya, yang
lebih utama lagi selain paradigm keilmuan yang tadi itu, kita ini kan berhadapan langsung dengan
Negara-negara yang melakukan perubahan total di negeri mereka. Apalagi singapura, Malaysia, tunis di
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seberang kita saja itu. Anak-anak kita, jika kita tidak melakukan perubahan di sini, anak-anak kita yang
belajarnya di sebrang sana. Pulang-pulang buka ia bangga dengan negerinya, justru ia mencemeeh
negerinya. Kenapa negeri ini kok begini-begini. Dan itu sudah saya sampaikan kepada menteri-menteri di
sana. Ya menteri yang lain paham, tetapi menteri Dikbud yang sebenarnya waktu itu sebenarnya paham,
akan tetapi ntah apa sebenarnya yang membuat beliau itu kurang percayanya. Beliau itu kan sebelumnya
Dirjen dia, Dirjen pendidikan Islam sebelumnya di Kementerian Agama. Kan Bpk. Malik Fajar itu,
kemudian kan menjadi menteri dia. Setelah itu, kan menjadi menteri agama dia. Saat ia menjadi Dirjen itu,
dia melihat bahwa IAIN yang di kampus sana itu tak ada kehidupan. Perasaan dia itu, ini IAIN tak
dikelola, tak dibina segala macamlah dengan baik. Dan di sini (kampus Panam) hutan waktu itu. Ditaruk
pada saat itu ada 2 gedung yang lama itu di sini, jalannya tidak bisa. Jadi saat sampai di sini dia katakan,
jadi dikatakan dengan dia, ini jangankan orang, kambing saja tidak mau dating ke sini. Kenapa kok
diletakkan di sini (kampus Panam). Jadi kemudian dikembalikan semua itu di kampus Sukajadi yang
dianggapnya layak untuk dijadikan proses kegiatan perkuliahan. Kemudian kata dia, ini kenapa
diletakkan di sini kenapa tidak di sana. Nah mungkin karena dia trauma karena itu, IAIN Suska ini tidak
siap ini. Padahal kita sudah yakinkan itu, kita sudah melakukan perubahan-perubahan, izinnya sudah kita
buatkan juga, sokongan Pemda sudah ada, tapi kan beliau belum berkenan waktu itu. Tapi akhirnya beliau
juga berkenan itu, pada tahun 2004 nah dia berkenan, Karena dia diminta untuk meresmikan pembukaan
olimpiade Matematika nasional. Pada saat itu, dia berpidato akan tetapi kami tidak datang, kami hanya
mendengarkan dari radio saja. Kami mendengar dari radio itu, nah diakhirnya dia bilang bahwa di sini ada
IAIN yang ingin jadi UIN. Nah dia bilang ke Gubernur (Rusli) pasti tahu persayaratannya. Nah pada saat
itu, setelah kami mendengar hal tersebut, mungkin Pak Menteri ini sudah berubah pikiran. Karena
memang, sebelumnya saya diutus oleh Pak Amir untuk bertemu Ibu Mega. Saya dua kali bertemu dengan
Ibu Mega itu yang pada saat itu presiden kan. Nah satu-satunya yang bisa merubah kebijakan Menteri
adalah ya Presiden. Ya prosesnya intervensi dari atas. Nah saya kira saya yakin itu sudah diminta oleh
presiden untuk memberikan untuik itu. Jika tidak, kenapa kok berubah begitu saja. Nah setelah itu, saya
dipanggil oleh Pak Gubernur, dan dikonfirmasi ke kita setelah diinformasikan oleh Pak Menteri, nah apa
selanjutnya kita. Saat itu kan sudah ditaken sudah UIN kita ini secara De Facto, UIN Gubernur namanya.
Ya jadi yaa..begitu. Jadi ya saya bilang ke Pak Gubernur, karena sudah ada SK ini, jangan sampai kita cabut
SK, ini UIN belum disetujui dan belum datang SK yang baru. Nah jadi kita fikirkan waktu itu bersama biro
hukum waktu itu. Saya juga yang diperintahkan oleh Pak Amir, dan kita dapatkanlah rumusan seolah-olah
kita mencabut, tetapi sesungguhnya kita tidak mencabut. Datanglah persetujuan itu, nah gembiralah kita
saat itu.
Q : Proses yang begitu panjang ya Prof….?
A : Iya luar biasa…….
Q : Perjuangnnyaa mulai tahun 2002 ya Prof….?
A : Kalau perjuangannya mulai 1998 lagi…., kita mulai dengan mengadakan seminar di sini.
A : Jadi itu memang kondisi yang kita hadapi yang sangat luar biasa. Sepertinya tidak ada UIN lain yang
menghadapi problem yang serumit itu. Tetapi dengan itu, ya kita percaya ya kita bisa. Dan hikmahnya
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karena pemda bersama kita, akhirnya pemda tidak ragu-ragu mencurahkan bantuan kepada kita kan….
“Jadi mau apa pusat kepada kita”, kata pemda. Jika katanya kekurangan dosen, ya kita rekrut dosen-dosen.
Begitu juga pegawai, itukan 4 tahun itu digaji oleh Pemda. Dirtekrut sekitar 200 Dosen, dan direkrut sekitar
100 kepegawaian itu sepenuhnya dibiayai oleh pemda dan digaji oleh Pemda 4 tahun lamnaya. Jadi untuk
apa, yang katany gedung, ya tidak, kita bangun gedung, yang diujung-ujung sana itu bangunan Pemda itu.
Jadi apa maunya pusat lagi. Jadi hikmahnya ada, kita bersama pemda ya ini kita bangun bukan untuk
siapa-siapa. Ya…untuk anak-anak Riau juga. Ya saya sampaikan, jika ini tidak kita bangun, tidak kita
benahi, ya eksodus anak-anak kita ke seberang sana Malaysia khusunya. Akhirnya ya,,,,kita buat dengan
begini, ya ini dengan perjuangan dengan luar biasa. Nah tetapi selain darinpada itu, kita ya berjuang juga
untuk mendapatkan dana dari mana-mana terutama dari IDB. Itulah hasilnya kita bangun 13 gedung ini.
Sayapun cari lain-lain saat itu, dari Pemda, dari Perusahaan, ada juga perusahaan itu ada 2 gedung itu
RAPP dan RKPP dia bangun.
Q : Tetapi Prof..apakah tidak ada kekhawatiran Prof…biasanya kan ada Gap dari masyarakat itu jika seandainya
nanti berubah menjadi UIN, nanti prodi-prodi keagamaannya agak tersingkir/termarginalkan?
A : Masyarakat malah lebih cerdas dari ulama’, itu yang saya rasakan, ulama’ ortodoks ya…yang tidak mau
berubah pikirannya. Nanti jika berubah UIN nanti tidak apa lagi, dan tidak apalagi. Dia melihat seperti
UIR mungkin, saya bilang ya tidak. Ini konsep UIN beda, konsep Islami, saya yang hadir konferensi
Internasional sedunia yang ada di Mekkah saat itu. Ini kan inspirasinya dari situ. Inspirasinya kan, saat
saya mengikuti seminar internasional seduania di Mekkah Tahun 1977. Saya sebenarnya saat itu, diminta
untuk menghandel delegasi untuk Indonesia yang ikut berkonferensi. Tetapi Soeharto waktu itu, tidak
mengirimkan delegasi. Satu-satunya negeri muslim yang tidak mengirimkan delegasi ya Indonesia.
Malaysia sebanyak itu, semua Negara banyak mengirimkan. Pilu juga saat itu hati saya.
Q : Itu Prof inisiatif pribadi ya Prof…?
A : Oh…..Iya…karena memang kan kita pelajar di Madinah saat itu. Dan saya diminta oleh kedutaan untuk
menghandel tamu-tamu kita dari Indonesia. Tetapi yaa..Indonesia tidak ada yang mengirimkan delegasi
resmi. Ada satu orang tetapi tidak resmi. Itu Pak Yurnalisudin namanya, itu dikirim oleh Pak Natsir
melalui DDI kan, itu Pak Yurnalisudin rektor Yarsi di Jakarta itu. Saya menjelaskan ke dia, ya saya jelaskan
ke dia tetapi ya saya kan tidak ada hak suara di situ hanya pendengar lah di situ, tetapi bisa ikut masuk di
dalam. Jadi itu tonggak awal di situ.
Q : Jadi, memang idenya dari situ ?
A : Tonggak awal sekali itu, itu intinya konferensi konferensi pada saat itu adalah hilangkan dikotomi ilmu,
hilangkan dualisne sistem pendidikan di dunia Islam. Dan yang paling mendasar itu, kita buat Pilot
Projectnya. Pilot Projectnya harusnya jatuhnya ke Indonesia, tetapi karena Indonesia tidak hadir, maka
diberikanlah ke Malaysia. Itulah, yang berwujud menjadi IIU (International Islamic University) sekarang
menjadi UIAM (Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia) ujung tombak itu. Satu lagi di Islamabd, di
Pakistan. Dan ide itu saya sampaikan di sini, pada saat itu masih Pak Yusuf Rahman Rektornya. Nah baru
Pak Amir inilah baru di sahuti untuk bagaimana. Maka, kita buatlah seminar berturut-turut tahun 1996,
1997, 1998, untuk mengundang ulama’-ulama’ yang ortodoks-ortodoks itu untuk kita jelaskan ini
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paradigma ilmu dalam Islam itu seperti ini dan seperti ini. Saya jelaskan seperti itu, ada yang sangat
paham, ada juga yang tidak paham ya seperti itu tadi “ya sangat nggak yakin kami”, katanya. Tidak seperti
itu, jika UIR ada kekhawatiran sepertin itu, ya berarti UIR tidak holisti melakukan perubahan itu.
Q : Kalau terkait peminatnya Prof ?
A : Wahh..membeludaknya luar biasa. Kan kita buat Renstra, kita membuat perencanaanya itu, kan ada visi ada
misi segala macam, ada jangkan panjang, menengah, dan pendek. Kan kita lihat itu hasilnya. Renstra itu,
ketika kita membuat Renstra terakhir 2014 ketika saya mau lengser kemarin, kan saya 10 tahun menjadi
Rektornya itu. Mulai dari awal UIN sampai dengan akhir 2014, hamper 2 periode lebih itu. Karena 2
periode itu hanya 8 tahun. Makany 4 kali SK waktu itu. Kalau boleh lagi, saya SK kan, saya SK kan itu. Ya
itulah 2 kali Presiden, 2 kali menteri. Menteri itukan mengSKkan PJS (peganti sementara) sebelelum rektor
yang baru. Seperti Pak Munzir, Pak Munzir kan WR saya waktu itu. Ya itu, 10 tahujn itu sampai disitu. Di
dalam renstra itu, hanya merencanakan jumlah mahasiwa jumlah mahasiswa 14.000. Karena awal saya
pada saat itu 2004 awal 2005 pada saat itu, mahasiwa kita hanya 4600 pada saat itu. Tentu predikse kita
setiap tahun begini, dan begini, naiknya sekian persen sehingga nanti pada tahun 2014 nanti mahasiswa
kita suda 14.000. Itupun, angka yang menurut kita sudah sangat tinggi jumlahnya. Rupanya pada saat saya
terakhir itu, jumlah mahasiswa sudah mencapai 30.000.
Q : Sampai akhirnya ada persoalan rasio jumlah mahasiswa tidak sebanding jumlah mahasiswa ya Prof ?
A : Iya memang, tetapi kan akhirnya kita angkat dosen-dosen. Dosen-dosen kontrak namanya, bukan dibiarkan
begitu. Itupun saya angkat dosen-dosen kontrak, untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan itu.
Karena setiap tahun saya rekrut mahasiswa 7.500 peminatnya 50.000 an ribu. Tentu seleksinya kan sangat
ketat itu. Terutama di saintek itu, terutama di system informatika peminatnya 3000 an itu, yang diterima
300 betapa ketatnya itu. Jadi saya bilang ya ini sebuah reputasi yang luar biasa. Kalau orang melihat, UIN
terbesar itu ya UIN Suska secara kuantitas, kalau kualitatif ya juga begitu sebenarnya. Karena kawankawan itu menganggap saja, UIN Jakarta, UIN Jogja itu sudah lebih awal, UIN yang lainnya itu sudah
lebih apa. Padahal jika untuk kualitas kita bisa untuk bersaing. Saya mengatakan itu diman-mana, bisa
diuji. Dosen kita juga bisa pergi keman-mana ke luar negeri. Saya kan itu memberikan kesempatan banyak
sekali penelitian-penelitian. Berbagai Negara di luar negeri, kita dengan Thailand itu seperti adik beradik
dengan Songkla Universiti apalagi dengan malaisia. Menteri dari malaisia juga ada yang kuliah di sini. Jika
kualitas UIN itu tidak bagus mana ada mereka mau mengambil di sini. Sudah 9 orang itu. Mungkin ada 3
orang yang belum selesai barangkali. 6 orang sudah selesai itu, termasuk menteri yang belum selesai.
Q : Berikutnya Prof, yang paling sulit saat ini kan Prof sudah mengalami secara langsung, dan Prof juga sudah
mengalami sebagai saksi hidup sejarah UIN. Memenej perubahan yang paling sulit itu di titik mana Prof ?
A : Ya,,memang merubah MINDSET memang, merubah mindset bagaimana merubah sistem manajemen.
Karena biasa menggunakan manajemen tertatih-tatih, yang kedua memahamkan paradigma keilmuan, dan
paradigma pendidikan. Jadi 2 memang, paradigma keilmuan yang menghilangkan dikotomi ilmu,
bagaimana itu menyatukan ilmu dalam tauhid, maka saya buat itu lambang UIN itu, jadi bukan
sembarangan lambang UIN itu, difikirkan luar biasa. Ini iqra’ dengan lingkar ini kan lambang islami, siapa
yang akan mengatakan bahwa iqro’ itu bukan sumber ilmu, bukan sumber pengetahun segala macamnya
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kan…. Dilihat dari mana saja kan iqro’ kiri, kanan, muka, belakang. Dilihat darimana saja ini iqro’. Tetapi
di dalamnya ini, 3 spiral Andromeda itu melambangkan 3 klasifikasi ilmu yang mentauhid. Memang Allah
sendiri yang membuat begitu. Itu saya masukkan itu ayat itu di dalam gerbang itu. Kan ada kaligrafi itu ?
Q : Iya..ada Prof…ada.
A : Itu ayat-ayat tentang UIN, kira-kira begitulah yang menyokong salah satu 3 andromeda itu. 3 spiral
andromeda itu kan titik tengah, 1) Imu-ilmu kealaman, 2) Ilmu sosiaal humaniora, dan 3) Ilmu-ilmu
keislaman itu. Itu menyatui di situ. Itu penafisran surat Fusshilah ayat 53. Dan ayat-ayat itu tersirat jika
ayat-ayat afak (kosmos) itu dipelajari akan melahirkan ilmua kealaman. Termasuk biologi manusia itu
termasuk ilmu afak sebenarnya. Kemudian ilmu anfus, ini melahirkan ilmua social humaniora. Cuma salah
orientasi selama ini kan…, tidakk diorientasikan kepada tauhid itu. Itu yang menjadi persoalan itu. Kata
Allah 2 ilmu ini, afak & anfus itu harus dalam rangka “hatta yatabayyana lahum annahul haq” untuk melihat
kebenaran yang dibawa oleh wahyu oleh al-Qur’an. Qur’an itu benar karena firman Allah. Itu akan
menjelaskan lagi itu, oleh karena itu paradigm keilmuan kita, tidak bisa hasil pemikiran saja, atau hasil
observasi saja, itu harus conform dengan wahyu, makanya ilmu harus dipandu dengan wahyu, atau
wahyu berintegrasi dalam memahami ilmu. Dan itu kita masukkan dalam sistem lambang kita. Nah,
paradigm pendidikan juga begitu holistic, dulu kan hanya kognitif saja yang dikembangkan, ilmunya saja
yang dikembangkan, sedangkan sisi spiritual, emosional, itu diabaikan, apalagi psikal tidak pernah
disentuh, dan itu sudah menyalahi aturan Allah dalam mendidikan manusia. Nah makanya di sini itu kita
rubah paradigm pendidikan menjadi pendidikan yang holistic/kaffah. Jadi sudah kita masukkan juga itu
di himne, mars. Maka ketika ditanya apa tujuan pendidikan itu, yaa menjadi sarjana muslim yang kokoh
aqidahnya, mantap ibadahnya, mulia akhlaknya, luas dan dalam ilmu & wawasannya, mapan
keterampilan hidupnya, dan peka terhadap perubahan lingkungan. Nah kesemuanya itu holistic, maka
kita buatlah ada ma’had, ada universitas. Namun, untuk membangun itu kan pemerintah tidak tahu,
masjid saja itu tidak mudah membangun itu, bahkan mahasiswa itu mencemeeh saya, tetapi itu memacu
saya untuk bisa membangun, maka ada bantuan dari pemba, kan kalau pusat itu tidak ada bantuan yang
bunyinya untuk masjid. Lalu barulah sebelum saya lengser itu, diajarilah oleh BPK itu, orang BPK malah
yang mengajari saya, dan dia mengatakan prihatin melihat masjid yang mangkrak seperti ini, padahal ini
kan inti, bagaimanalah persepsi ini yang tidak dipahami oleh pusat kata saya. Beginilah pak, kata BPK, bisa
nggak Bpk membuat nomenklatur anggaran begini bunyinya… Ohhh,,,sangat bisa. Jadi hal itu bisa ada
anggaran karena nomenklatur itu berobah bunyinya, bukan masjid, tetapi gedung pembinaan keislaman
mahasiswa, baru masuk dia, baru dapat bantuan dia. Jadi itulah kombinasi ma’had dan universitas, karena
di ma’had itu mahasiswa digembleng mereka baik ilmu, akidah, dan akhlaknya, kemudian bahasanya,
maka dipisahlah asramanya, laki-laki di sana, perempuan di sini, maka mereka bertemunya di masjid.
Q : Jika kita hubungkan sebagaimana tercantum di Web UIN itu Prof. tentang WCU, apakah konsep itu baru
atau sudah lama Prof ?
A : Itu sambungn dari Visi kita, visi yang awal kan Asia tenggara. Yaa Alhamdulillah visi untuk Asia Tenggara
itu sudah kita capai, dengan indikator yang kita buat. Mahasiswanya dari Asia Tenggara, sudah masuk ke
sini. Dan kita juga telah berkolaborasi dengan Universitas dengan Asia Tenggara, dan itu sudah kita capai.
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Makanya setelah itu, kita buat Renstra baru, untuk mendapatkan Visi Baru lagi, masuk ke ruang yang lebih
besar yaitu menjadi WCU. Tetapi sebelum ke WCU ada visi antaranya yaitu menjadi Internasional
Universty.
Q : Itu sudah tercapai Prof ?
A : Itu sedang kita laksanakan sekarang,,,,. Makanya kita sedang membuat kolaborasi di univeritas-universitas
di dunia. Kita buat kerjasama dalam rangka itu. Untuk research, saya mengirimkan setiap tahun untuk
dosen 10 orang tidak kurang di Eropa, di Amerika, Timur Tengah, dan Australia, Yaa kan untuk kolaborasi
Research itu, itu menunjukkan bahwa kita sudah merambah itu. Universitas lain itu tidak berani memberi
itu, saya beri 300 Juta masa iyaa tidak bisa melakukan penelitian, tetapi ntah kalau sekarang saya tidak
tahu, karena pusat juga sudah mempreteli juga.
Q : Untuk yang terakhir Prof,,,menurut hemat Prof…kan sudah masuk atau menuju International
University/WCU, hal apa yang perlu dikembankan lagi Prof…?
A : Yaa…kita melakukan ini dengan paradigm ilmu ini, dan lawan kita tidak banyak di dunia ini. Dan lawan
kita pun di dunia yang universitas ternama itu bukan integrasi ilmu namanya, mereka itu ilmu-ilmu
sekuler semua. Akan tetapi kita mengambil spiritnya, pencapaian ilmu-ilmu pengetahuan mereka di
bidang ilmu-ilmu kealaman. Itu kita ambil spirit itu supaya kita mendapatkan temuan-temuan baru. Dan
yang kedua, kita memang membagun betul, integrasi ilmu itu bukan slogan, meskipu itu dilakukan
dengan estapet, tidak bisa itu dilakuan dengan bim salabim jadi, itu tidak bisa. Karena berangkat kita,
dosen-dosen kita kan kebanyakan dari hasil produk-produk sekuler ini dan itu harus disetel lagi. Kan itu
tidak mudah, maka itu kita buat dulu dalam konteks kita buat bagaimana memasukkan basic kompetensi
Islam di semua jurusan, termasuk kurikulumnya, itu kita masukkan semua. Dan lanjutannya IDI (Islam
dalam Disiplin Ilmu), nah itu semua disiplin ilmu harus dengan paradigma Islami. Maka sekarang
tuntutan bagi Dosen harus sanggup membuat buku pembelajaran yang terintegrasi dengan Islami. Saya
rasa itu sebuah revolusi, dan itu mengembangkan citra Islam yang pernah bagaimana ilmu Islami pernah
Berjaya saat itu menjadi format kita untuk kita kembalikan itu, untuk melahirkan tokoh-tokoh seperti
alfarabi, ibnu sina, al-gazali, dan semuanya. Dan itulah hasil model pendidikan islami yang seperti ini
sesungguhnya yang tidak mendikotomikan ilmu, dan tidak mendualismekan sistem pendidikan. Sebab
terjadinya dikotomi ilmu, maka mengakibatkan dualism sistem pemndidikan kan… Jadi, negeri kita seperti
itu yang terjadi sampai hari ini. Tetapi ya berangsur-angsurlah. Jadi itulah spiritnya, jadi jangan loh ini kan
begini-dan begini, jadi memang belum sampai ke tujuan ke inti.
Q : Proses Ya..Prof ?
A : Proses….., tetapi kita tahu apa yang kita tuju, jangan sampai tidak tahu atau malah sampai terputus ini nanti
rantainya. Jika terputus, sangat disayangkan karena kita sudah buatkan paradigm ilmunya dan segala
macamnya ini. Tinggal melanjutkan ini, dan itulah biasanya yang paling sulit. Apalagi menjaga spiritnya,
sulit itu. Apalagi seleranya rendah sekali, ya sulit itu. Yaa bagi saya kalau dibilang sulit ya tidak juga,
mudah juga ya mudah, dan ini sudah saya buktikan dengan saat saya menjumpai pemda-pemda, dan
terkahir pembangunan Dryhinase itu pemda-pemda termasuk jalan-jalan ini. Kan kita mengajak masuk
surga. Tidak sulit sebenarnya.
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Q : Kan tidak semua orang bisa seperti itu Prof ? butuh keberanian dan skill tersendiri Prof ?
A : Iyaa,,saya minta di pusat jangan ganggu saya itu yang penting. Jika tidak diganggu kita bisa memperluas
jaringan-jaringan kita. Jadi memang jaringan perguruan tinggi itu. Saya kan ini anggota BAN-PT sejak awal
berdirinya BAN-PT. Saya tahu betul bagaimana seharusnya mengembangkan, sampai sekarang kan saya
Assesor ini. Apa yang perlu dikembangkan mengenai PT seindonesia itu. Itu tadi rekomendasi mahasiswa
untuk melanjutkan ke Madinah.
Q : Itu tadi S1 / S2 Prof ?
A : S2 lah…, dan saya dulu diminta oleh kementerian untuk ikut High Education Management di Monreal. Jadi
kita buat kolaborasi di beberapa Negara. Dan saya pulang itu ke Indonesia, minta dicarikan bagaimana
mengsarikan itu. Bagi saya, tidak mustahil untuk bisa dicapai, tetapi jika cara berfikir kita masih beginibegini sampai ratusan tahunpun tidak akan bisa kita capai.
Q : Jadi, Mindset itu yang penting ya Prof ?
A : Maindset itu perlu, dan juga bagaimana sokongan pemerinah, jika dua itu tidak ada ya sama saja jadi
boomerang sendiri. Jadi bagi saja jika ingin tahu maju mundurnya sebuah negeri, Yaa..lihatlah PT nya,
jangan perusahaan, karena jika perusahaan kan hasil manusianya. Jadi jika kita tidak membenahi PT nya
kapan kita menunggu inovasi. Sampai dunia kiamtpun tak akan ada. Jadi, untuk itu penelitian itu mahal. 1
kali penelitian, 2 kalian penelitian, jadi penelitian itu mahal, belum lagi implementasinya, jadi kalau itu
tidak disokong ya sama saja. Jadi saya banyak melakukan kolaborasi penelitian dengan berbagai
perguruan tinggi ternama, tetapi mana implementasinya, ya karena tidak disokong oleh pemerintah. Hebat
ilmu kita sebenarnya, tapi banyak penelitian berhenti sebatas itu. Jadi saat saya di ITB, jumpa dengan Bpk
Wareknya mengatakan juga, saya mau mencoba 1, 2, atau 3 penelitain saja tidak dibiayai sebegitu banyak
penelitian unggulan itu. Jadi, sistem kita itu yang tidak paham apa itu perguruan tinggi, dikira sama
dengan surau, sama dengan lembaga pengajian mungkin. Kalau begitu ya sama saja dengan lembaga wirid
hehe… Dosen itu, bisa dinamakan Dosen jika ia sangup mengembangkan ilmu melalui penelitianpenelitiannya, masuk ke dalam jurnal. Kalau tidak ya,,,,da’i saja lah itu tibanya.
Q : Iyaa..Prof…mungkin cukup termakasih banyak sebelumnya Prof…
A : Iyaa…sama-sama, ya itulah…..
Novianti, ST, M.Kom

4

Q : Ibu Novi sudah menjabat bagian audit LPM sudah berapa tahun ?
A : Jika di audit ini sudah hampir habis 4 tahun ya Pak…, Masa kami kan habis mengikut masa rektor ini kan….
Q : Jadi nanti, jika rektor berganti, maka juga berganti y Bu…?
A : Iyaa,,,berganti.
Q : Ini kan penelitian saya terkait manajemen perubahan bu….., kenapa saya memilih 2 UIN yaitu Riau dan
Bandung,,,,,Karena pada tahun 2005 lima itu ada tiga UIN yang bersamaan mengalami perubahan secara
bersamaan. Kebetulan kesanggupan saya untuk meneliti itu hanya 2 UIN yaitu Riau & Bandung, UIN Riau
untuk mewakili Sumatra, UIN Bandung untuk mewakili pulau jawa. Sebetulnya bu, untuk masalah konversi
lembaga UIN itu suatu kebutuhan, atua hanya sebuah trend Bu…?
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A : Kalau Suska dulu itu memang suatu kebutuhan yaa…, kalau setahu saya seperti itu… Dana kebetulah saat
transformasi itu posisi saya masih mahasiswa, jadi alumni UIN pertama kali itu termasuk saya. Saya di
teknik informatika itu juga alumni pertama angkatan pertama di wisuda itu di 2014 bersamaan tegak batu
pertama UIN Suska. Kenapa itu kebutuhan, yaa karena itu kebutuhan mangsa pasar pendidikan di Riau.
Kan tahu kita dulu berulang kali pihak UIN berulang kali ke Jakarta untuk mengurus izin menjadi UIN itu.
Kan batal-batal terus itu, di tolak. Nah kebetulan ada dukungan dari tokoh masyarakat ulama yang ada di
Riau dan begitu juga ada Pemda dan Pemprof. Nah akhirnya kan SK pertama kali itu kan SK dari gubernur
Riau. Nanti kalau ketemu dengan Pak Rektor tahu itu sejarahnya. Dengan ketua senat Rektor yang lama juga
tahu itu. Dan Pak Amir Luthfi itu tahu, itu historinya yang saya tahu seperti itu. Karena kebutuhan di Riau,
nah itu kan berapa kali pengiriman proposal…
Q : Gagal-gagal terus yaa..Bu….
A : Sebetulnya gagal itu tidak, prosesnya lama, pendingnya lama. Akhirnya dengan tekadnya, institusi,
dukungan berbagai pihak, tokoh ulama’, lembaga adat, Pemda, Pemprof, itu kan bersama-sama menghadap
ke Menteri. Eh menghadap ke Presiden Bu Mega waktu itu. Pak Amir Luthfi paling tahu sejarahnya waktu
itu. Saya pun tahu itu, waktu di bulan Februari atau Maret ada pemberian penghargaan tanda jasa dari UIN
Suska Riau. Kan beliau sudah pensiun tahunan lebih ya….ada itu kemarin pemberian cindera mata,
pemberian penghargaan. Di situ saya baru tahu historikalnya, dan dia juga bercerita waktu itu pergantian
presiden juga sbelum Bu Mega Gusdur. Itu sudah di meja Menteri itu.
Q : Tapi itu yang menaken Bu Mega,,,,,,?
A : Iy Bu Mega. Prosesnya di Bu Mega itu sebenarnya. Pak Amir Luthfi paling tahu benar. Pak Rektor juga
paling tahu benar. Karena mereka hadir di situ ikut…., sebelum UIN itu di SKkan keluar, UIN itu sempat
diSKkan gubernur. Jadi, UIN itu SK pertamanya SK gubernur.
Q : Sebelum SK Presiden itu ya Bu..?
A : Iyaa…..betul…., akhirnya Gubernur, tetap langsung UIN saya yang tanda tangan. Keluarlah SK dari
Gubernur Riau, tetapi saya tidak tahu persis tanggalnya berapa. Mungkin bisa dapat dokumennya kalau
ketemu dengan Prof. Luthfi.
Q : Tapi pada saat itu kalau masalah pro dan kontra ada tidak Bu….? Terutama permasalahan perubahan
UIN….
A : Kalau itu pasti ya……, kan pada saat itu saya masih jadi mahasiswa ya.., mahasiswa yang dari prodi umum
dan agama itu pro kontra. Jika nanti jadi UIN yang jurusan agama gimana? Kan pada saat itu gambaran
mahasiswa seperti itu, pakah yang jurusan agama ditutup? Tetapi jika dari sisi manajemen saya kurang tahu,
karena pada saat itu status saya masih sebagai mahasiswa.
Q : Sampai saya ini kan sudah kurang lebih 13 tahunan proses perubahan UIN sejak tahun 2005. Nah apakah
kekurangan dan kelebihannnya, ataukah lebih banyak kelebihannya ketika sudah berubah menjadi UIN?
A : Kalau kekurangannya dari segia apa dulu nih yaa? Tetapi kalau dari segi kelebihannya sudah banyak kita
punya prodi umum dan tidak mengurangi prodi agama. Bahkan prodi agama juga diupdate.
Q : Tetapi mungkin ada image di masyarakat bahwa prodi agama belum mampu mumpuni secara kuantitas
sebagaiman prodi umum, seperti ushuluddin itu Bu?
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A : Ya….jika kita memakai image itu, memang prodi itu sedari dulu memang sedikit kan…, dan yang jelas dia
ada terus dan bisa bersaing dengan prodi lain. Justru prodi agama itu (ushuluddin) justru diminati dari luar.
Mahasiswa luar banyak di situ. Da prodi-prodi umumnya juga banyak dari luar, nggak banyak sih tetapi
ada. Seperti di saintek itu, ada yang dari Thailand, Filipina, begitu juga dengan yang agama.
Q : Jika saya kaitkan perubahan UIN, tentunya terkait moto UIN menuju World Class University (WCU) apakah
ada hubungannya perubahan UIN dalam hal itu?
A : Iya,,,memang hal itu tertuang dalam visi dan misi UIN dan hal tersebut ditanamkan dalam kurikulum UIN
yang terintegrasi dalam keislaman. Walaupun dia prodi umum, maka dia harus terintegrasi keislaman
dalam mata kuliahnya itu. Memang sampai sekarang belum Fix untuk mata kuliah itu bisa menghandle
mata kuliah keislamannya. Tetapi kita harus tetap berbenah kearah sana untuk masuk kearah integrasi
keislamannya.
Q : Itu menjadi ciri khasnya Bu?
A : Iya itu menjadi ciri khasnya.
Q : Tentu itu menjadi tantangan tersendiri ya buu? Tentu hal itu tidak mudah.
A : Iya,,,,tentu itu tidak mudah. Apalagi prodi umum. Seperti saya yang mengajar di prodi umum. Belajar
bahasa Arab saya tidak pernah dapat. Minim sekali kita. Apalagi menyatukan ilmu agama dan yang umum
ini. Ini tantangan sekali, tetapi suatu hal yang sangat menarik. Nah salah satu lagi, itu jika dalam sebuah
penelitian itu sudah sangat banyak jika dalam penelitian kolaboratif. Kalau di mata kuliah memang masih
sangat sulit ya… Kita jadi team teaching pun belum bisa. Karena di satu sisi, dosen agama tidak punya basic
untuk yang di umumnya, begitu juga sebaliknya. Tetapi kalau untuk penelitian dan pengabdian masyarakat
itu sudah sangat banyak sekali. Bahkan itu sudah menjadi jenis penelitiannya, penelitian integrasi keislaman.
Q : Sebenarnya tantangan untuk menintegrasi sains dan agama itu kan di kurikulum ya Bu?
A : Iya…kalau di akademik di kurikulum, di mata kuliahnya. Misalnya mata kuliah yang saya ajar basis data,
nah sebenarnya integrasi keislamannya itu seperti apa? Nah ini sebenarnya yang masih sulit diterapkan.
Q : Sebenarnaya komponen di dalam kurikulumnya itu sudah Ok ya bu?
A : Iya….,cuma kita masih sering kali kesulitan dalam menerapkannya. Apalagi kurikulum yang di bawah
kementerian Agama itu wajib terintegrasi dengan keislamannya. Nah sekarang konsep keislamaannya
punya konsep sendiri. Bandung saya kurang tahu nih. Kalau di Malang kan konsep rumpun ilmu. Nah kalu
kita di sini kan SPIRAL ANDROMEDA. Nah sementara kita belum begitu memahami yang spiral itu secara
penuh. Kalau memang ingin tahu secara sebenarnya mungkin bisa bertanya kepada Prof. Nazir. Minggu lalu
kita juga masih mengfixkan kurikulum KKNI terintegrasi dengan terintegrasi dengan spiral andromeda.
Tetapi kita kesulitan yang di lapangannya itu bagaimana juga belum banyak tahu.
Q : Iya,,mungkin banyak kesulitas terutama mungkin dalam mata kuliah yang umum untuk dapat
mengintegrasikan secara sempurna?
A : Iya,,,mungkin kalau di ilmu fisika jelas, sumber dari al-Qur’an & Hadis ada. Tetapi kalau seperti saya belajar
di basis data, nah itu bagaimana? Cuma seperti integrasi keislamannya itu saya sendiri belum dapat. Tetapi
kalau untuk penelitian sudah sangat banyak yang kolaborasi, bahkan itu dianjurkan.
Q : Kalau menurut Bu Novi nih, kan UIN sudah memakai Brand WCU secara nyata, apakah UIN sudah layak
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integrasi penelitian keislaman
Comment [W1100]: Tantangan integrasi
kurikulum itu pada implementasi kurikulumnya.

Comment [W1101]: Spiral Andromeda menjadi
konsep utama dalam mengimplementasikan
integrasi kurikulum UIN Riau

Comment [W1102]: Ilmu fisika, sain itu mungkin
jelas sumber dari al-Qur'an. Nah kalau seperti basis
data itu seperti apa.

belum mencapai capaian tersebut?
A : Harusnya sudah layak kalau UIN Riau ini, dengan jumlah dosen yang banyak, mahasiswanya sebanyak sePTKIN, dosen kita juga banyak yang tamatan luar negeri. Penelitiannya juga sangat bagus-bagus dan sudah
bisa bersaing di kementerian juga. Sudah seharusnya bisa, apalagi dukungan dari pemda, pemprov sangat
bagus untuk dukungan di sini, contohnya pembangunan beberapa bangunan itu juga ada dari pemda &
pemprov itu.
Q : Jika program, WCU kan biasanya ada program dan dimensi yang mesti dicapai misalnya; research, teaching,
penyerapan ketenagakerjaan, dan internasionalisasi bagaimana ibu melihat dari keempat komponen
tersebut?
A : Kalau pendidikan dan pengajaran saya rasa sudah sangat layak sekali, karena banyak juga dari mahasiswa
yang melakukan student exchange dan itu sudah jalan. Dan itu mahasiswanya melakukan kuliah di sana
selama 1 atau 2 semester. Kemarin ke Malaysia. Kan kalau dilihat seperti itu, sebenarnya mahasiswa kita
sudah layak bersaing dengan mahasiswa luar negeri. Kalau dari dosennya sendiri sudah banyak. Apalagi
dosen-dosen yang dari luar negeri itu juga banyak. Nah kalau penelitian itu, seperti yang saya sampaikan
tadi di awal. Nah kalau masalah data, mungkin bisa digali dengan Warek 1 karena mungkin beliau yang
lebih tahu.
Q : Kalau pusat audit & pengendalian mutu itu sendiri bagian apa Bu…..?
A : Itu berbagai macam, audit untuk evaluasi kinerja Universitas, ada audit mutu internal itu mencakup audit
mutu akademik yang langsung turun ke prodi, ada juga audit kinerja kinerja dosen itu sudah diisi oleh
mahasiswa, itu auditnya sudah online langsung. Dan itu sudah kita onlinekan langsung, dan sudah masuk
ke sistem Erase mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak bisa melihat nilai, KRS kalau tidak mengisi kinerja dosen
terlebih dahulu. Selain itu, ada audit kinerja pegawai, nah untuk ini kita melakukannya masih manual. Jadi
untuk pegawai yang struktural kita audit satu-satu. Dan selain itu, ada audit layanan terhadap mahasiswa,
layanan kan ada 3 unsur, dosen, pegawai, dan pimpinan. Dan itu diisi lewat Erase, jadi saat mahasiswa
membukanya itu sudah ada 2 audit yang menghadangnya. Itu audit internal yang kita lakukan. Audit
eksternal di samping akreditasi, baik perguruan tinggi maupun prodi, itu ada audit lagi yaitu; ISO 9001-2015
itu wajib juga setiap tahun. ISO kan reakreditasinya per 3 tahun, tetapi untuk asessmennya setiap tahun.
Q : Secara tidak langsung Bu Novi ini berperan penting dalam menjaga kualitas perguruan tinggi ?
A : Iya kalau audit iya Pak….
Q : Kalau kendala-kendalanya apa Bu…selama menjadi Auditor di UIN ini?
A : Tersulitnya biasanya kita kepada dosen Pak, karena memang meski sudah kita beri pemahaman, tetapi
mindset dosen itu juga tidak sama, personalnya juga sulit. Nah terkadang ada juga dosen yang kurang
terima atas penilaian audit yang dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi bagaimanalagi, ini kan penilaian mereka.
Nah hasil dari audit ini kita sampaikan dalam rapat tinjauan manajemen. Biasanya dilakukan pada bulan
Desember/November. Nah di situ Rektor diminta memberikan tindak lanjut, jika ada kesalahan di bagian
unit, ya langsung saja Rektor menegur di setiap unitnya dan melakukan pembenanhan. Itu wajib, kalau
sudah di ISO rapat tinjauan manajemen itu wajib. Di samping itu, saya juga mengontrol pelaksanaan serdos
dosen, pembuatan dokumen-dokumen penting LPM seperti SPMI.
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Comment [W1103]: Semestinya sudah layak
menyandang WCU. Dengan terbanyaknya jumlah
mahasiswa dan dosen.

Comment [W1104]: Konsep umum WCU dalam
teori.
Comment [W1105]: Dari segi pengajarannya
sudah layaklah. Karena sudah banyak juga
melakukan student exchange. Dari dosennya juga
sudah ada yang lulusan dari LN.

Comment [W1106]: Standar audit ISO:2015

Comment [W1107]: Kesulitannya merubah
mindset.

Q : Jika kita mengacu pada konsep WCU, apakah jika perguruan tinggi ingin mengarah ke sana mesti memakai
WCU itu BU?
A : Semestinya nggak mesti lah ya…
Q : Kalau melihat hal tersebut apakah sebuah kebutuhan atau tantangan ke depannya seperti itu?
A : Tantangan ke depannya sudah pasti mesti go internasional, tetapi untuk brand WCUnya, tanpa dituliskan
kan tujuannya kita harus ke sana juga. Sudah kebutuhan saya kira. Persaingan pendidikan saat ini. Apalagi
saat ini yang PTKIN saja yang memiliki akreditasi A baru UIN Jakarta, UIN Malang, dan UIN Yogyakarta.
Q : Apakah ada penilaian subjektifitas personal dalam melakukan penilaian tersebut Bu ?
A : Saya kira ada hal tersebut, soalnya bisa saya rasakan saat ada visit kemarin itu di UIN ini.
Q : Jika saya tidak salah, saat itu antara UIN Riau & UIN Padang kan memiliki sejarah yang lebih awal
sebenarnya UIN Padang, malah justru UIN Riau yang terlebih dahulu berubah menjadi UIN yang
sebenarnya justru UIN Padang yang semestinya lebih senior dalam perkembangan yang awal dahulu.
A : Iya,,menangnya UIN Riau memang tidah ada IAIN lain di Kabupatennya. Kalau di Sumbar kan ada IAIN
Payakumbuh dan ada juga IAIN di Bukit Tinggi. Mungkin itu yang membuat sulit mereka. Nah nilai
lebihnya kita tidak ada IAIN lain di Kabupaten atau kota.
Q : Ini ada beberapa informasi yang agak menarik sebenarnya Bu Novi,,,,di mana UIN Bandung dulu
sebenarnya belum cukup luas wilayahnya untuk melakukan perubahan, dan ia bisa berubah. Nah kalau UIN
Riau itu dahulu memiliki luas wilayah yang memadai, akan tetapi secara SDM yang belum memadai.
A : Jika saya melihatnya bukan itu, akan tetapi kebutuhan pendidikan itu yang membuat ia berpeluang
mengalami perubahan. Perguruan tinggi lain tidak ada saingan lain keculai UNRI yang negeri. Nah
makanya saya gambarkan di Padang tadi ada 3 saingan yang negeri khususnya PTKIN. Sedangkan di Riau
tidak ada saingannya. Maka itulah yang menjadi tekad pemprov dan pemkab dulu itu. Kenapa tidak kita
besarkan. Kalau memang mau, PT itu bisa saja melakukan pembebasan lahan itu asalkan ada dananya.
Q : Kalau UIN Riau kan sudah sangat luas ya Bu?
A : Nah,,,,UIN Riau kebetulan sudah punya lahan ini sudah sangat lama sekali, Seperti hutan dahulu itu. Nah
seingat saya, tanah ini dulu itu juga tanah hibah. Nah seingat saya dulu saat melakukan akreditasi ini dulu
mintanya ntah ke pemprov atau pemkab dulu itu. Dia tanah hibah memang dulu ini. Seingat saya seperti itu
dahulu.
Q : Kalu sebaran kelas internasionalnya itu yang terbanyak di mana Bu?
A : Kalau yang paling banyak memang di Ushuludin. Memang di sana ada kelas internasionalnya.
Q : Kalau dosen internasionalnya?
A : Kalau dosen internasionalnya juga ada yang dari Timur Tengah yang ditugaskan di sini yang menjadi dosen.
Ada 1 orang. Nah yang dari luar itu biasanya untuk membantu Akademik Writing biasanya kontrak itu.
Q : Kalau kelas internasional untuk ushuluddin ada ya Bu?
A : Iya ada.
Q : Kalau untuk yang lain?
A : Belum ada.
Q : Bu Novi positif ya program internasionalisasi akan dapat tercapai?
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Comment [W1108]: Label WCU semestinya
tidak harus dipakai sebagai brand. Kan itu hanya
label, yang terpenting dalam prosesesnya mampu
bersaing ke kelas dunia.
Comment [W1109]: Tanpa ditulis WCU,
tantangan ke depannya memang wajib itu.

Comment [W1110]: Mungkin perubahan UIN
Riau itu lebih diutamakan dibandingkan dengan UIN
Padang, mungkin karena di Padang kan tidak hanya 1
PTKIN yang ada. Sedangkan di Riau hanya 1 saat itu.

Comment [W1111]: Kebutuhan pendidikan yang
membuat UIN Riau saat itu mampu berubah
Comment [W1112]: Di Padang ada 3 PTKIN saat
itu. Itu mungkin yang mengakibatkan kenapa UIN
Riau berpeluang lebih dulu

Comment [W1113]: UIN Riau tanah hibah

Comment [W1114]: Di Ushuluddin memang ada
kelas internasionalnya. Memang Fakultas itu yang
memmiliki kelas internasional saat itu
Comment [W1115]: Ada dosen internasional
yang dikontrak untuk memberikan akademik writing
di UIN
Comment [W1116]: Kelas internaisonal hanya
ada di Ushuluddin, yang lain belum ada.

A : Iya,,,rektor kita selalu menggaungkan hal itu. Hal itu memang sudah dari dulu kan? Sekarang itu cara untuk
mencapai hal itu lagi. Kan hal-hal terkait SDM, fasilitas dan lainnya juga harus dipersiapkan.
Q : Tetapi kalau untuk fasilitas sudah Ok kan Bu?
A : Iya kalau fasilitas sih masih banyak juga kurangnya. Misalnya untuk mengupgrade fasilitas yang sudah
termakan usia juga belum bisa sepenuhnya.
Q : Berarti masih terganjal dengan pendanaan ya Bu?
A : Iya….betul.
Q : Kan besar juga Bu pendanaan UIN?
A : Iya meski besar kan sudah ada pos-posnya juga.
Q : Baik Bu Novi sementara itu dulu, nanti jika ada kekurangan data saya boleh ke sini lagi untuk menggali data.
A : Iya boleh, jika historikalnya datang ke Prof. Amir, ke Prof. Nazir itu tertegun kita mendengarkan
perkembangan UIN. Kita mahasiswa di sini ada yang non-muslim ya.
Q : Banyak Bu…?
A : Ndak banyak sih,,,,tetapi ada. Di prodi umum biasanya di saintek tarbiyah juga ada kayaknya.
Q : Baik terimakasih sebelumnya,,,,,Bu Novi sudah bersedia saya wawancarai.
A : Iya..sama-sama juga.

Dr. H. Erman, M.Ag
(Sekretaris LPM)
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Q : Mohon maaf Bpk sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu…………………..
A : Oh begitu, ok silakan.
Q : Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan secara langsung ini Bpk, apakah Bpk Dr. Erman ikut secara
langsung atau mengetahui terkait peubahan UIN ini?
A : Saya tidak ikut secara langsung, akan tetapi ada tokoh yang patut saudara tanyakan nanti yaitu; Prof. Amir
Luthfi mantan Rektor UIN dulu.
Q : Jika menurut Bpk Erman secara personal nih,, apakah sebuah perubahan itu sebuah kebutuhan atau seperi
apa?
A : Menurut saya sih memang sebuah kebutuhan. Memang PTKIN itu harus berubah. Kan IAIN dengan
Universitas itu kan berbeda. Jika IAIN itu kan memang terfokus membahas bidang-bidang yang terkait
dengan bidang Agama, jika Universitas itu kan dia sudah banyak “Uni”. Apalagi tuntutan dosen dan
mahasiswa sekarang ini kan berbeda. Itupun kita sudah memiliki mahasiswa sekitar 23.000.
Q : Itu termasuk yang terbanyak kita ya Bpk..?
A : Iya,,,betul. Dan kita on-progres akan membuka fakultas kedokteran juga.
Q : Nah jika saya kaitkan dengan tema penelitian saya nih Pak, tentang “ Manajemen Perubahan Pendidikan Tinggi
menuju WCU”. Apakah konsep WCU itu perlu dilalui melakukan perubahan melaui IAIN ke UIN terlebih
dahulu?
A : Begini WCU itu kan cita-cita kita, menjadi perguruan tinggi yang berkelas dunia. Nah sekarang apakah mesti
IAIN itu mesti menjadi UIN terlebih dahulu untuk menjadi WCU? Tidak juga semestinya, tapi kan ini
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Comment [W1117]: Pimpinan UIN Riau selalu
menggaungkan terkait internasional
Comment [W1118]: Fasilitas masih kurang,
teruttama untuk mengupgrade bangunan yang lama
masih membutuhkan dana yang besar

Comment [W1119]: Ada mahasiswa yang nonmuslim. Biasanya di saintek, teteapi tidak banyak.

Comment [W1120]: Perubahan menjadi UIN itu
sebuah kebutuhan. Kalau IAIN itu kan focus pada
kajian keagamaan. Sedangkan UNI itu kan universal.

Comment [W1121]: On-progres akan membuka
fakultas kedokteran.
Comment [W1122]: WCU itu kan hanya citacita. Nah apakah perlu merubah dulu menjadi UIN?
Saya kira tidak juga mestinya. Yang terpenting
menjadi WCU itu kan menyesuaikan kebutuhan
pasar

kebutuhan pasar kita. Untuk menjadi kelas dunia itu kita mesti mengikuti kebutuhan-kebutuhan pasar. Kita
ini kan, ibarat buat kue, sekarang ini kue yang laku di pasar itu apa? Nah tentu saya akan membuat kue
sesuai kebutuhan pasar. Tentu hal itu sama juga ketika kita membuka prodi-prodi yang juga dibutuhkan
dengan pasar. Pasar kita saat ini butuh dengan teknologi, komunikasi, disamping juga butuh pasar-pasar
kajian agama itu. Jadi seperti perusahana kaltex tentu mereka yang sangat dibutuhkan yang sain &
teknologi. Jadi itu diantara prinsip perubahan yang melatarbelakanginya. Dan kedua, apa buktinya kita
WCU? Ya mesti WCU kita semuanya, ya mahasiswa kita mesti internasional, dosen kita juga mesti
internasional, manajemen kita juga mesti internasional, nggak mungkin kita bercita-cita intenasional
komponen kita masih lokal. Apa buktinya manajemen kita internasional? Ya kita,,,mendapatkan ISO,
Internasional Standar Operasi Manajemen 9001-2005 itu manajemen terkait dengan ISO. Apa buktinya
dosen-dosen kita internasional? Kita juga memiliki dosen-dosen yang memiliki jurnal internasional yang
terindeks Scopus internasional. Apa buktinya mahasiswa ita kita internasional, Input dosen-dosen kita
sekarang ini sudah internasional. Itu contoh-contoh kita mesti internasional.
Q : Jadi, kalau boleh saya simpulkan Pak, berarti perubahan kita itu memang kebutuhkan pasar ya?
A : Iya, memang buktinya memang perubahan itu kebutuhan pasar. Kalau STAIN apa prodi yan dibuka kana da
keterbatasannya, IAIN apa prodi yang dibuka kan sesuai dengan keterbatasannya, sesuai nomenklaatur di
Diktis. Nah jika kita ingin menjawab mangsa-mangsa pasar ini apakah kita ingin tetap bertahan di IAIN
kita? Kan tidak. Ya menurut saya, perubahan itu ya perubahan karena kebutuhan. Kan kita membuat
integrasi, maka visi kita membuat integrasi ilmu. Apa itu integrasi? Jika kita membuka fakultas-fakultas
umum ini, kita tidak melupakan fakultas-fakultas agama. Mengintegrasikan keduanya, itulah konsep
integrasi ilmu.
Q : Apakah ada kelemahan, atau kesulitan dalam melakuka integrasi ilmu itu?
A : Tidak ada kesulitan, sekarang ini kita serius tidak begitu?
Q : Apakah tidak juga ada kekhawatiran saat ini jika nanti dibuka prodi-prodi umum akan menggeser prodiprodi yang keagamaan? Mungkin jika tarbiyah Ok masih banyak, tetapi jika ushuluddin mungkin Pak.
A : Ushuluddin over itu sekarang. Malah ada 1 dosen itu sampai 20 SKS harus mengajar. Padahal kewajiban
hanya 12. Kekurangan dosen itu di Ushuluddin. Apakah banyaknya fenomena ustadz Somad saya juga tidak
tahu Ya….
Q : Menurut Bapak apakah WCU sudah layak UIN menyandangnya?
A : Kalau kita sudah. Kita di renstra kita sudah itu. Jika kita tidak bercita-cita seperti itu, ya kita tetap lokal saja.
Q : Pak Erman ini kan sebagai sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu LPM? Tugas utamanya apa ya Bpk?
A : Iya betul. Tugas utamanya ya menjamin kualitas dosen, menjamin kualitas alumni, mejamin pelaksanaan
pembelajaran, melaksanaan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI), menjaga mutu tenaga pendidik,
menjaga mutu tenaga kependidikan, menjamin mutu sarana & prasarana, dll. Jadi kita melakukan standart
mutu yang ada di kampus ini.
Q : Jika saya mengambil konsep WCU yang ada 4 standar tadi apakah sudah Ok semua Pak?
A : Oh iya pastinya, kalau kita sudah WCU kan tentu semuanya harus World Class. Kalau tidak tentu buat apa
kita World Class.
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Comment [W1123]: Bukti WCU sebenarnya ya
mahasiswa kita juga perlu dari LN. dosen juga bisa
dari LN. manajemen kita juga mestinya standar
internasional.
Comment [W1124]: Bukti manajemen kita
sudah standar innternasional memakai ISO
Comment [W1125]: Bukti dosen kiat juga go
internasional. Terkait kepemilikan jurnal Scopus
Comment [W1126]: Perubahan salah satunya
diakibatkan kebutuhan pasar

Comment [W1127]: Tidak ada kesulitan
mengintegrasikan ilmu. Saat ini kita serius atau tidak
saja.

Comment [W1128]: Ushuluddin itu banyak saat
ini, sampai kekurangan dosen. Ntah karena ada
pengaruhnya viralnya ustdz Somad atau tidak, saya
juga kurang tahu.
Comment [W1129]: Kalau di Renstra memng
sudah itu, WCU kita tidak bermain pada tatanan local
lagi

Q : Jika kita melihat dari persegi agama ini Pak, apakah dalam agama Islam sendiri melihat perubahan itu
sebuah keniscayaan?
A : Iyaa,,pendidikan kan itu harus mampu merubah. Pendiidkan jika tak mampu untuk merubah apa gunanya?
Q : Nah apakah lembaganya juga harus ikut berubah?
A : Kalau lembaganya itu kan terikat dengan ketentuan-ketentuan formal di Pendidikan Tinggi Islam di
Kementerian Agama, jadi terikat dia. Kita tidak bisa melakukan perubahan tanpa mereka, misalnya dulu ada
BPM sekarang menjadi LPM. Dulu ada istilah ketua dan sekretaris lembaga, nah yang saudara maksud itu
perubahan misalnya mahasiswanya sudah semakin banyak atau seperti apa?
Q : Iya seperti itu Pak.
A : Ya…sesuai kebutuhan. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di kementerian itu sesuai dengan kebutuhankebutuhan pasar, maka kita memiliki Statuta. Sudah pernah membacanya?
Q : Belum.
A : Sudah pernah membandingkan Statuta UIN Riau & UIN Bandung?
Q : Belum Pak…
A : Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengetahui bagaimana konsep WCU di 2 UIN ini sebenarnya bisa Nampak
dari Statuta itu. Misalnya apa gunanya wakil rektor & pembantu rektor. Nah lihat Statuta sebalum UIN &
setelah UIN. Jadi kalau bicara manajemen tidak bisa lepas dari kelembagaanya. Jadi kalau kita bicara
manajemen, maka lebih dekat dengan lembaganya. Maka Statuta itu wajib jadi landasan utamanya. Jadi
saudara bisa menanyakan berdasarkan landasan itu berdasarkan Statuta, jadi tentu saudara menanyakan
karena sudah tahu, bukan belum tahu. Jadi Statuta itu menteri yang menetapkan.
Q : Sebenarnya kalau konsep WCU itu siapa yang berwenang dan lebih tahu dalam konsp tersebut?
A : WR 1 bisa.
Q : Jika LPM sendiri apa yang diberikan wewenangnya?
A : Iya,,itu tadi Serdos, akreditasi…
Q : Termasuk ISO jg?
A : Iya,,betul termasuk ISO juga di sini.
Q : Nah untuk distingsi WCU yang dipakai UIN Riau dengan lembaga PT lain apakah ada perbedaan dan
persamaanya? Atau perbedaanya secara khusus begitu Pak? Indikator yang saya jelaskan tadi kan konsep
secara umum.
A : Iya umum, itu dijelaskan dalam Statuta. Nah namanya kan WCU, tetapi biasanya masing-masing memiliki
konsep tersendiri.
Q : Baik Pak Erman sementara itu dahulu.
A : Iya coba nanti dibaca Statuta itu dulu, jadi nanti bisa memahami perbedaan secara mendalam. Ok baik itu
dulu, nanti bisa saya bantu data-data yang lain InsyaAllah. Nah tetapi sebelumnya sebenarnya apa saja subsub manajemen yang dibahas dalam Disertasi?
Q : Terkait hal itu saya membagi 2 Pak, terkait data manajemen Perubahan dari IAIN ke UIN.
A : Nah ingat PT itu kan ada Tridharma perguruan tinggi, Pendidikan & Pengajaran, Penelitian & Pengabdian.
Nanti manajemen ini bisa di bagi menjadi 3 kelompok, apa saja pendidikan pengajaran yang terjadi dalam
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Comment [W1130]: Intinya pendidikan adalh
bisa merubah. Kalau tidak bisa merubah apa
gunanya.

Comment [W1131]: Membaca konsep WCU UIN
itu bisa dilihat dari Statuta UIN Riaunya.
Comment [W1132]: Kalau bicara manajemen,
tidak bisa lepas dengan lembaganya.
Comment [W1133]: Statuta sebagai landasan
Utama dan organ dalam sebuah lembaga

Comment [W1134]: WCU pasti masing-masing
PT memiliki konsep tersediri

Comment [W1135]: Penawaran Manajemen
Perubahan dikaji dalam lingkup 3 kelompok.
TridarmaPerguruan Tinggi; Pendidikan & Pengajaran,
Penelitian, & Pengabdian

manajemen perubahannya, apa saja bidang penelitiannya yang terjadi perubahnnya, dan apa saja dalam
bidang pengabdian yang terjadi perubahannya, jadi nanti pertanyaanya ke saya berbeda, tentu kalau WR1
terkait dengan pendidikan & pengajarannya, kalau penelitian tentu dengan WR3, jadi semuanya tidak sama.

Dr. H. Zarkasih, M.Ag
(Sekretaris LP2M)
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Q : Bagaiman perkembangan kualitas jurnal di UIN Pak?
A : Wah,,kualitas jurnal kita masih sangat minim sekali, apalagi yang terakreditasi.
Q : Iya saya juga sudah mengechek, baru jurnal Ushuluddin yang terakreditasi B secara nasional yang lain
belum.
A : Ini kemarin baru ada pengajuan, dan sekarang kan memakai istilah Sinta. Dan yang baru ada hasil pengajuan
ini kemarin jurnal Potensia itupun baru Sinta3 yang lain-lain belum. Jadi kalau patokannya jurnal itu ya
belum.
Q : Kalau yang scopus belum ada ya Pak?
A : Scopus belum, bahkan yang internasional bisa dikatan belum karena bisa dikatakan mandek juga.
Q : Sebenarnya jika konsep WCU itu kan penting pak, nah sebenarnya kesulitan apa sih yang dihadapi, kan
sebenarnya minat kawan-kawan itu banyak?
A : Kalau jurnal dokumennya yang ada di Scopus itu sebenarnya banyak kawan-kawan itu. Apalagi kawankawan dari Saintek itu. Tetapi memang kalau masuk jurnalnya UIN itu beda lagi, lebih ke pengelolaan
jurnalnya itu sendiri. Maka yang jadi persoalan itu tidak semua mampu dan mau mengelola jurnal, karena
mungkin hitung-hitungannya tidak sesuai dengan yang diterima. Sebenanya dari pak Dirjen paling tidak
selevel UIN paling tidak ada 1 jurnal bereputasinya.
Q : Persoalannya berarti berhenti pada pengelola ya Pak?
A : Iya penglola jurnal. Paling tidak ada penghargaan yang diberikan kepada pengelola.
Q : Kalau data hibah penelitian itu apakah ada setiap tahun masuk?
A : Tidak, kalau dana hibah itu kan biasanya kita terpusatnya di Dikti saya lihat. Kalau Diktis kan dari Dikstis
sendiri dan dari dalam jadi istilahnya BOPTN. Kalau kita kan istilahnya tidak bisa akses di Kemenristek
Dikti, kalau kemenag kan tidak bisa ikut bersaing di Dikti karena ada semacam komitmen bersama,
meskipun mereka (Dikti) saya kira lebih menjanjikan baik angka-angkanya maupun peluang-peluangnya
lebih banyak. Maka kita tidak bisa masuk ke situ, meskipun dosen-dosen umum. Jadi kalau penelitian ya
kita dari pendanaan Kemenag dan dari dana yang kita kelola. Kalau data sebenarnya bisa ke Kapuslit, tetapi
Kapuslitnya baru ganti juga ini.
Q : Iya kalau masalah data itu dimana y Pak? Saya kemarin mengechek di Web LP2M tetapi adanya grafik per

22

Comment [W1136]: Kualitas jurnal di UIN Riau
masih minim sekalai. Terutama yang terakreditasi
Comment [W1137]: Jurnal Ushuluddin yang
sudah terakreditasi B. yang lain belum

Comment [W1138]: Jurnal yang terindek Scopus
masih belum.
Comment [W1139]: Dokuemen dari para dosen
yang terindek scopus sudah banyak juag. Akan tetapi
untuk jurnalnya belum ada.

Comment [W1140]: Kurangnya perhatian
terhadap pengelolaan jurnal.

tahunnya.
A : Mungkin perlu diolah dulu sepertinya.
Q : Tetapi kalau ada dosen memperoleh dana penelitian itu harus melaporkan juga ke LP2M ya pak?
A : Kalau di Diktis kan biasanya dia minta surat, biasanya ke LP2M juga itu mintanya termasuk minta surat
pengantar. Kalau ke pemda biasanya dia menggandeng ke kita minta SK ke kita juga untum membawa
nama LP2M. tetapi yang seperti itu kadang juga tidak sampai juga ke kita.
Q : Tetapi apakah tetap di data juga Pak?
A : Nggak juga, nggak rapi yang lewat-lewat banyak juga.
Q : Kalau penelitian internasional atau pengabdian internasional ada juga tidak Pak yang masuk-masuk?
A : Kalau pengabdian tidak, kalau penelitian di kluster-kluster kita ada kelasnya yang internasional ada. Jadi
sejak tahun 2014, 2015 kan mulai signifikan BOPTN kita. Jadi ada kluster-kluster yang untuk luar negeri.
Q : Yang dari kemenag itu ya Pak?
A : Yang dari kita, kita sendiri.
Q : Kalau yang penelitian lokal sendiri itu dari mana pendanaannya?
A : Itu dari pusat BOPTN. Mungkin saya pikir sama dengan kampus PTKIN yang lain.
Q : Jika hasil penelitian yang terakhir yang internasional ada tidak Pak?
A : Ada, disinikan per kluster ada. Misalnya penelitian kolaboratif internasional misalnya seperti itu. Biasanya
mereka menggandeng PT atau lembaga di luar. Kalau hasil itu sebenarnya bisa melihat dari SK-SK juga itu.
Biasanya kan ada pemenang-pemenangnya. Mungkin data itu bisa dari situ nanti.
Q : Itu di Web ada ya Pak?
A : Tidak ada, di arsip ada. Pernah sih dahulu di Web, tetapi setelah itu tidak pernah ada lagi.
Q : Baik Pak sementara itu dahulu, nanti saya minta datanya ke staff.
A : Ok, silakan nanti jumpai saja ke Bu Rina.

Dr. Tohirin, M.Pd
(Warek 3 Bidang kemahasiswaan dan
kerja sama)

7

Q : Apakah Bapak sudah lama di sini?
A : Sudah sepuh lama saya di sini.
Q : Termasuk perubahan juga sudah di sini?
A : Ohh…saat perubahan sudah di sini. Perubahan itu kan tahun 2005, 2005 saya ketua jurusan apa ya….lupa
saya.
Q : Berarti asli produk UIN Bpk?
A : Saya S1 dari UIN dulu kan IAIN, S2 di UPI Bandung, S3 di UKM Malaysia.
Q : Berarti sangat merasakan Bpk, tarik ulur IAIN menuju UIN dulu?
A : Oh….sangat merasakan, saya mengikuti meski tidak secar langsung terlibat di dalamnya. Kan dilibatkan
orang-orang tertentu. Saat itu kan saya masih junior, sedangkan perubahan kan pada level rektoral jadi saya
tidak terlibat secara langsung.
Q : Kalau boleh tahu sebenarnya konsep WCU itu sejak kapan Pak? Apakah sejak berubahnya UIN saat itu?
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A : Ohh,,tidak, kan pada renstra pertama itu kita kan kita itu unggul di Asia tenggara, baru pada rumusan kedua
itu kita dirumuskan pada WCU, nanti bisa dirujuk pada Statutanya. Nah di sana tahapan itu ada, tidak
langsung WCU.
Q : Jadi ketika jadi UIN itu tidak langsung ya Pak?
A : Ohh,,tidak, ketika jadi UIN itu masih Renstra IAIN itu, jadi Ortakernya masih ortaker IAIN, baru nanti
setelah berapa tahun 5 tahun baru dirumuskan. Baru setelah itu ada tahapan berikutnya. WCU itu saya lupa,
coba nanti dirujuk di Statuta saja.
Q : Kalau dalam bidang Bpk nih, terkait bidang apa yang terkait dengan WCU ini?
A : Jika terkait kemahasiswaan itu, tentu kita bagaimana merekrut mahasiswa luar negeri. Mahasiswa
internasional, termasuk bagaimana membina mereka selama di sini. Dan juga melakukan kerja sama luar
negeri untuk bagaimana mereka masuk ke kita. Kan kerja sama kita kan sudah banyak itu, ada yang bisa
langsung diimplementasikan ada yang juga sulit karena banyak faktor. Kalau terkait MoU itu kita sudah
banyak baik dari Amerika, Eropa, apalagi Asia itu sudah banyak. Ada dosen kita yang kuliah di sana, atau
ada program pertukaran pelajar. Ini juga yang dari Kazakstan ada yang mau datang ke sini, meskipun kita
secara kelembagaan belum ada MoU, akan tetapi dosen kita sudah ada yang melakukan penjajakan ke sana.
Apalagi yang dalam negeri kita juga sudah sangat banyak sekali baik yang PTKIN maupun yang umum.
Apalagi yang di Malaysia, baik yang PT umum apalagi yang ada keagmaan kita punya kerja samanya.
Q : Sampai saat ini, menurut Bpk apakah sudah layak disebut sebagai WCU belum kampus ini?
A : Tinggal tergantung apa indikatornya, mungkin dalam artian WCU yang banyak mahasiswa
internasionalnya, kerja samanya juga kerja sama internasional, dari sisi itu sudah, tetapi jika ada indkator
lain ya kita lihat lagi,,, tetapi kalau hanya WCU dari konsep dosennya, kurikulumnya iyaa itu belum, kan itu
bertahap, masih menuju ke sana. Nah setelah tahun 2023 kan nanti itu diperbaharui lagi, kan sekarang ini
nanti targetnya mau apa? Kan nanti dlihat lagi kan ada tahapan-tahapan itu. Kalau Bpk Nazir dulu, beliau
mengkonsep kita diketahui dunia, dan mahasiswa kita dari internasional, dari sisi itu tercapai sebenarnya.
Sebenarnya banyak yang mau masuk ke kita, misalnya kemarin dari Zimbagui itu ada sekitar 40 orang,
cuma mereka maunya beasiswa full dari kita, sementara kita belum mampu. Nah Kemenag juga membiayai
juga terbatas.
Q : Jika kita mau-mau saja ya Pak?
A : Iya jelas mau, jika ada pembiayaannya. Nah mereka rata-rata awalnya memakai biaya sendiri dahulu, nah
setelah 2 semester baru kita usulkan ke pusat. Karena kita belum ada dana untuk membiayai mereka full
untuk beasiswa. Atau mungkin kalau ada ya 50:50 uang SPP kita gratiskan, uang harian biaya sendiri.
Q : Jika saya meminta data mahasiswa luar negeri itu di mana ya Pak?
A : Ada di bagian kemahasiswaan di lantai 1.
Q : Kalau dosen LN ada Pak?
A : Kalau kita dosen LN yang ditugaskan di sini belum ada, tetapi dosen yang sifatnya beberapa bulan karena
ada MoU untuk pembinaan bahasa itu ada. Tetapi kan sifatnya tidak kontinyu, ada yang dari Amerika,
Australia, Kanada untuk pembinaan Bahasa itu. Nah kalau masalah dosen itu yang lebih tahu dengan Bu
Warek 1 yang membidangi pendidikan dan lembaga. Kalau saya sendiri kan membidangi bagian
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kemahasiswaaan dan kerja sama.
Q : Menurut Bpk nih, apakah ketika menjadi WCU itu harus berubah menjadi UIN dahulu? Apakah institute
juga sebenarnya bisa?
A : Regulasinya memang masih seperti itu, kan di Kemenag masih diarahkan seperti itu, tetapi sebenarnya
secara kelembagaan institut itupun sebenarnya bisa saja. Tetapi dalam konteks kekinian orang lebih menjual
bagaimana Islam di Indonesia. Kan sebenarnya kita menjual Islam di Indonesia itu melalui PT yang ada di
Indonesia. Nah makanya itu tadi indicator WCU itu apa sebenarnya, jika kita melihat jumlah mahasiswa LN
nya saya kira tidak sulit, akan tetapi jika kita melihat bagaimana kurikulumnya, fasilitasnya, tentu perlu kita
lihat kembali.
Q : Kalau indicator WCU yang saja sandingkan itu 1) Pendidikan & pengajarannya, 2) Masalah
internasionalisasi, 3) Masalah penyerapan tenaga kerja, 4) Masalah penelitian, jadi 4 hal itu.
A : Yaa kalau itu kita sudah ada, kan kita juga ada KKN internaisonal, kemarin ada ke Malaysia. Kalau
penelitian kita, kita kemarin ada join research dengan Prancis, Malaysia, fakultas syari’ah itu ke TImur
Tengah join researchnya, kalau dengan indikator itu kita sudah menuju ke sana. Sudah pernah kita lakukan
itu, cuman kan tergantung dengan kontinyuinitasnya. Berkesinambungannya itu kan terkait dengan
program.
Q: Jika melihat fenomena WCU itu sebenarnya sebuah kebutuhan atau kita hanya mengikut dengan yang lain?
A : Ya,,jika melihat konteks kekinian, ya itu mau tidak mau. Jika tidak dikemas demikian itu, nanti daya jual kita
berkurang. Meski tidak mesti, tetapi kita harus mengarah ke sana, jika tidak kan saat ini persaingan PT itu
tidak hanya dalam tataran Nasional saja, apalagi jika sudah terkait perkembangan teknologi hari ini,
bagaimanapun PT harus dimanaj kearah sana. Kalau tidak ya daya tawar kita ketinggalan. Pemerintah kita
juga kan menggiring kea rah ke sana, sampai-sampai dosen kita kan dikirim ke LN untuk studi. Jadi juga
yang sudah UIN itu kana rah sub-visinya akan diarahakan ke sana. Nah sebenarnya menurut Direktur
Dirjen itu sebenarnya tidak perlu dilabeli tetapi yang terpenting programnya, kurikulumnya diarahkan ke
sana. Kan apalah arti sebuah label kan,,,. Maka ada guyonan universitas berkelas internasional tetapi selera
lokal, ya itu tadi karena labeling tadi. Tetapi umunya semua UIN sudah diarahkan ke situ. Kan mau tidak
mau karena kebutuhan. Maka, jika kita tidak diarahkan ke sana maka kita ketinggalan.
Q : Baik Bpk,,,sementara itu dahulu, nanti jika ada informasinya yang kurang akan kembali lagi berdiskusi
dengan Bpk.
A : Baik,,,silakan.
Q : Bagaimana kepala Biro khususnya bagian ibu ini dalam pengembangan UIN?
A : Kita tentu melalui mengajukan proposal ke pusat, nah kita kan melakukan pengembangan apa keinginan
kita dalam pengembangannya. Yang ini kan 2016, yang sebenarnaya proposal kita masukkan 2015. Jadi
dibahas nanti 2016 di pusat, lalu dimasukkan ke Kemenpan, lalu dimasukkan ke dalam anggaran BOK kita.
Itulah yang jadinya 2017. Yang untuk lokal terpadu ini nanti seperti itu juga. Kita sudah banyak
memasukkan pada tahun 2017, nanti kita I.Allah membangun lokal terpadu.
Q : Itu apa sudah terealisasi?
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A : Belum, itu sedang lelang. Jadi proses perencanaan itu 1 tahun sebelum perealisasian. Tetapi itu di pusat,
proposal kita masukkan untuk apa keinginan kita. Baru nanti kita presentasikan, sudah Ok nanti, baru di
Pendis baru dimasukan dalam anggaran kita.
Q : Kalau dana baru itu bu,,,? Apakah sudah masuk perencanaan?
A : Gedung baru itu kan masuk tahun 2017. Masuk anggaran baru itukan masuk tahun 2016 termasuk kita
rapatnya. Nah persetujuan itu kan pusat yang menentukan, baru dimasukkan anggaran tahun 2017.
Q : Bu Kafrina kan baru 1 tahun nih di sini, perencanaan apa yang paling strategis yang akan segera dieksekusi?
Khususnya dalam pengembangan akademik.
A : Kalau kita kan di sini pengembanagn secara fisiknya, kalau akademik itu ya akademiknya melalui WR
akademiknya. Kalau kita kan untuk kedepannya yang kita inginkan fakultas kedokterannya. Tetapi kan itu
kita harus membuat proposal dulu. Berapa anggaran, dan kita juga perlu konsultannya seperti apa. Jadi
mesti kita rancang dahulu berapa habis anggarannya. Kalau tidak salah itu kemarin kita ambil dari
Bandung atau Jogja geto. Dan pra-desaignnya itu sudah OK. Tetapi itukan memakan dana yang banyak. Itu
nanti juga akan kita masukkan ke pusat Jakarta, kalau sudah ada aksesnya kan nanti kita dipanggil jika
sudah ada aksesnya untuk mempresentasikan. Karena fakultas kedokteran itu kan tidak bisa sembaranagan
seperti fakultas lainnya. Yang kedua, yang fisik kita inginkan asrama mahasiswa, keinginan kita kalau bisa
mahasiswa baru itu diasramakan 1 sampai 2 semester seperti di Malang. Kalau saat ini kan masih belum
wajib asrama, jadi bagi yang berminat saja. Jadi seandainya memadai kan bisa semuanya diasramakan nanti.
Berikutnya nanti untuk BLUnya kita inginkan berbentuk mini market, bisa kita kelola, tetapi itukan harus
ngajukan ke pusat dulu, baru kita presentasi nah setelah Ok baru masuk ke BOK kita.
Q : Terkait WCU yang ada di UIN ini apakah ada perencanaan secara fisik untuk pengembangan ke arah sana
Bu?
A : Ya secara fisik memang sudah megah, yaitu perpaduan antara Timur Tengah dan Riau begitu. Kalau untuk
WCU kita menginginkan mahasiswa Asing dari Malaysia, Vietnam, Kamboja, dll.
Q : Kalau untuk fasilitas agar kita bisa standard Internasional itu Bu?
A : Kita sebetulnya ingin untuk ada kantor khusus mengelola untk LN begitu. Itu dulu pernah ada kita bentuk
yang di lantai 3 sebuah organisasi yang mengurus hal itu. Yaa..kita rencana memang itu. Kemarin kita coba
dengan Abdullah Hadi orang Tarbiyah untuk mengurusi itu.
Q : Kalau saat ini lewatnya?
A : Masih di kerjasama. Kalau mahasiswa ya kita kembalikan di mahasiswa, kalau apanya kita kembalikan ke
kerjasama.
Q : Kalau dokumen-dokumen yang bisa dilihat di perencanaan itu di mana ya Bu?
A : Itu di perencanaan itu, di lantai 3. Tetapi dokumen itu masih bersifat rahasia karena belum diproses.
Q : Tetapi saya bisa kan Bu mewawancarai staff di atas?
A : Ohh..iya silakan bisa.
Q : Menurut Ibu secara prbadi nih,,,,apakah UIN sudah layak menyandang WCU?
A : Sebetulnya di akademik ini, karena mungkin mereka lebih mengetahui. Tetapi kita sudah usaha melalui
penerimaan mahasiswa baru, termasuk kerjasama ke LN, pertukaran mahasiswa juga sudah kita lakukan di
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Thailand setiap tahun kita lakukan, dulu juga ke Jerman, yang jelas anak Thailand ke kita juga sebaliknya
rutin itu setiap tahun kita laksanakan.
Q : Mungkin ada tidak Bu kesulitasn misalnya dari LN meminta untuk diberikan beasiswa full untuk
mahasiswanya?
A : Tidak ada, yang Thailand itu yang dari sana ke sini itu biayanya full dari sana. Tetapi yang sudah ada ini
biasanya kita hanya menerima saja dari Kemenag karena beasiswanya dari Kemenag kita hanya menerima
saja.
Q : Sementara itu dulu Bu terimakasih banyak atas waktunya.
A : Baik…sama-sama mohon maaf.
Q : Jika kita kaitkan dengan visi & misi sekarang apakah konsep WCU yang ada ini beberapa tahun kedepan
akan tercapai.
A : Saya bicara dengan pimpinan UIN Riau sekarang ya…, visinya jelas menjadikan UIN Suska Riau
terakreditasi A. A itukan sudah kelas internaisonal, kalau B nasional, kalau C lokal. Beliau tidak menyebut
internasional, akan tetapi beliau menyebut akreditasi A. ya mungkin selevel dengan UIN Malang, UIN
Jakarta, dan UIN Jogja. Jadi ketika saya ditanya dengan saya, saya bisa menjawab dalam konteks pimpinan
saat ini.
Q : Saya ada menggali ke beberapa mahasiswa bahwa di Ushuluddin ini ada banyak mahasiswa
internasionalnya, dan Bpk sendiri menyebutkan ada komposisi internasional namun isi lokal. Kalau
dosennya sendiri seperti apa? Apakah ada dosen LN?
A : Ohhh,,tidak, dosen kita dosen fakultas semua. Dulu pernah ada, tetapi sekarang data yang masuk ke saya
dosen lokal. Walaupun dosen-dosen kita juga memiliki kemampuan untuk berbahasa Arab & Indonesia.
Q : Tantangan yang tersulit dalam merealisasikan WCU itu apa sih Pak?
A : Kalau itu coba tanya ke pimpinan yang lama, kan beliau yang membuat konsep tersebut. Pendapat saya
pribadi sampai saat ini belum tercapai. Yaaa,,,saya rasakan masih sama saja sepertinya. Dan jika pimpinan
saat ini (Prof. Mujahidin) saya sangat optimis dan cukup bagus dan tidak muluk-muluk yaitu menjadikan
UIN terakreditasi A.
Q : Apakah perlu melabeli WCU dalam tatanan kampus UIN?
A : Kalau untuk dijual sangat perlu, karena itu brand, tetapi dengan kondisi UIN saat ini PTKIN terbanyak seIndonesia.
Q : Kalau tadi ada kelas internasional tetapi masih rasa lokal ya Pak?
A : Iya,,,betul, sesuai pengalaman saya saat semester kemarin saya mengajar ya saya katakan tidak jauh beda.
Bahkan disiplinnya saya khawatir. Meskipun ini kelemahan kami, tetapi harus saya katakana itu.
Q : Setingan kelas internasional apakah memang dulu sudah ada setingan untuk kelas itu?
A : Iya,,,,memang, awalnya dulu didirikan memang kelas internasional yang bahasa pengantarnya bahasa Arab
& bahasa Inggris. Selain bahasanya menggunakan bahasa asing, selain itu mahasiswanya datang dari
berbagai Negara khususnya ASEAN yaa. Dari Brunei, Malaysia, Thailand. Sekarang ada juga mahasiswa
dari Malaysia itu justru tidak masuk ke kelompok kelas internasional, malah memilih kelas regular itu lebih
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banyak. Membaur di sana mereka, kelas international kan hanya 20 orang maksimal.
Q : Nah untuk kendala saat ini sebenarnya apakah di kelas internasional itu sudah tidak ada peminatnya lagi
atau seperti apa?
A : Apa yaa,,,persoalan itu,,,,hemm, sebenarnya ya itu aset bagi ushuluddin. Dan karena saya juga baru 2
minggu di sini, saya juga belum memperoleh data apakah ada mahasiswa asing di kelas internasional. Tetapi
saat saya masuk semester yang lalu, itu tidak ada mahasiswa LN orang kita semua.
Q : Meskipun yang masuk di kelas internasional itu orang lokal semua, tetapi tetap memakai konsep pengajaran
kelas internasional kan?
A : Ohh,,,iya betul, bahasanya tetap memakai bahasa asing kan itu standarnya. Nah yang perlu saudara tahu,
dulu kelas internasional ini ditangani oleh panitia tersendiri di fakultas ini. Nah sekarang tidak, kelas
internasional itu sudah masuk di bawah ketua jurusan. Dulu kan ada pengelola kelas internasional, sekarang
tidak, jadi sekarang kelas internasional di bawah IAT tidak ada pengelola tersendiri. Jadi kalau dahulu itu
bisa fokus, mereka pengelola kelas internasional punya anggaran tersendiri, bukan dia masuk ke anggaran
fakultas. Nah sekarang yaa,,,anggaran itu masuk ke anggraan fakultas. Jadi, dahulu punya anggaran
tersendiri dari DIPA UIN itu untuk pengelola kelas internasional. Sebenarnya ini menjadi beban oleh
fakultas, kan mereka itu biayanya tinggi sekitar 200 jutaan itu per tahun untuk mereka saja untuk 20 orang.
Q : Sampai saat ini kan tentunya nanti ada pasang surutnya itu.
A : Iya nanti kita kedepannya akan berbicara ke Pak Rektor terkait anggaran untuk dikembalikan seperti semula,
dikelola oleh pengelola tersendiri dan tidak membebani fakultas seperti hari ini.
Q : Kan saat ini baru saja perombakan pejabat baru, nah hal apa yang ingin dicapai terkait capaian kedepannya
nih? Terutama perjalanan panjang dari perubahan IAIN 2005 sampai saat ini tentu ada harapan-harapan
besar yang ingin dicapai.
A : Kita sekali lagi hanya akan mengacu kepada visi Rektor, kita kan tidak bisa keluar dari visi Rektor, &
kebetulan saya mendapatkan keberuntungan di fakultas ini, karena 3 prodi di fakultas ushuluddin ini
akreditasinya A semua. Memang ada 1 prodi yang masih C karena baru keluar izin operasionalnya yaitu;
ilmu hadits. Itu kan baru 1 tahun, tentu ya belum terakreditasi secara baik, tetapi yang ketiganya itu A
semua.
Q : Bagaimana minat mahasiswa masuk ke fakultas ushuluddin?
A : Kalau sekarang sudah sangat banyak dan antusias. Kita rasakan mahasiswa saat ini sudah sangat banyak.
Kemarin itukan yang masuk dalam SPAM PTKIN itukan 3 kali lipat dari jumlah kuota. Kuota kita Cuma 300
sekian, jumlah pendaftar sampai 600 an. Tetapi sayangnya yang mendaftar ulang sedikit. Apakah ini factor
UKT saya juga kurang tahu.
Q : Padahal peminat yan daftar sangat banyak kan?
A : Banyak sekali. Tetapi yang mendaftar ulang itu tidak banyak, bahkan yang SPAM PTKIN itu di bawah 50%.
Q : Mungkin ada stigma kekhawatiran dari khalayak banyak, ketika berubah menjadi UIN nanti peninat di
fakultas ushuluddin itu akan agak kurang diminati oleh mahasiswa.
A : Awalnya iya,,,,sempat itu 2 tahun berturut-turut tidak ada yang mendaftar mahasiswanya. Sampai kita
carikan beasiswa dari berbagai lembaga untuk menarik peminat mahasiswa yang mengambil di fakultas
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ushuluddin. Dari hal itu, mulailah berdatangan. Meskipun sampai hari ini belum seperti yang kita harapkan
lah, artinya masih tertatah-tatah lah.
Q : Jadi artinya memang bukan karena faktor perubahn itu ya Pak?
A : Oh..bukan, bukan, karena memang kurang diminati saja. Berbeda dengan IAT, IAT ini memang luar biasa
terutama dengan adanya buya Abdul Shomad ya…mungkin bisa menjual nama besar lembaga kita.
Q : Baik sementara itu dulu Bpk, terimakasih banyak sebelumnya.
A : Iya,,baik Pak Bashori selamat semoga sukses.

Bpk. Ari, Bu Rina
(Bagian perpustakaan)

10

Bersama petugas perpustakaan melakukan observasi sekaligus wawancara.
Q : Boleh kan Pak saya berdiskusi terkait dengan keperpustakaan UIN Riau?
A : Oh,,,iya silakan.
Q : Bpk kalau alat-alat operasional peminjaman dan pengembalian ini ada berapa buah?
A : Iyaa,,kemarin kan alat ini yang aktif 3, dan sekarang hanya 1. I. Allah tahun ini akan ada penambahan.
Q : Lumayan mahal ya,,,,,Pak 1 unitnya?
A : Iya lumayan mahal kalau untuk 1 unitnya bisa ratusan juta.
Q : Adakah dokumen berbentuk proposal perubahan UIN termasuk saat menjadi UIN dari IAIN menuju UIN
itu Pak?
A : Iya kami tidak ada menerima itu Pak.
Q : Jadi mulai terstruktur itu sejak kapan ya Pak?
A : Terstruktur itu,,sebenarnya sejak dulu itu terstruktur, mungkin terotomasi mungkin yaaa, terotomasi 100%
itu sejak 2012, kalau sebelum itu kan separoh manual separoh otomasi ya lama kelamaan juga peralihan
juga.
Q : Apakah ini pelayanan untuk mahasiswa yang mengsubmit skripsi bisa dilakukan dimana saja?
A : Ohh sementara belum, dulu pernah sihh, tetapi karena kita pernah kecolongan akhirnya tidak lagi. Kita juga
melakukan digitalisasi untuk beberapa tahun ke atas. Kita melakukan digitalisasi karena tidak mungkin kita
selamanya menyimpan ini beberapa tahun. Karena juga, mahasiswa juga ada yang suka membaca semacam
file juga. Nah kita saat ini juga melakukan migrasi, karena ada aplikasi baru yang dimiliki perpusnas. Nah
saat ini timingnya memang sedang melakukan itu karena mahasiswa juga sedang liburan. Nah saat ini juga
labelnya juga sedang kita ganti sekaligus migrasi ini. Berdasarkan label-label itu kita beri warna sesuai
dengan warna bendera fakultas masing-masing. Jadi kita bisa meminjam di fakultas kita kembalikan di sini.
Jadi kita nanti 3 fakultas, dakwah, ushuluddin, dan kita kan join terintegrasi secara otomasi untuk
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memudahkan pengembalian itu. Jadi kita harapkan ke depannya, ketika kita menggunakan aplikasi ini,
KATALOG BERSAMA namanya bisa lebih memudahkan. Nah kita melakukan ini secara bertahap, karena
tidak mungkin juga sekaligus.
Q : Kendala utama yang paling utama bagi perpusatakaan UIN sendiri apa sih Pak?
A : Masalahnya sih kedisiplinan mahasiswa dalam menjaga perpustakaan itu kurang, misalnya dalam mencari
buku saja bisa 1 rak itu hancur semua. Nah yang kedua, hambatannya itu terkait di anggaran. Jadi
permintaan mereka banyak sementara kesediaannya sedikit. Apalagi buku-buku anak sains karena updetan
anak sains itu sangat cepat. Kalau di universitas itu kendalanya masih pengadaan, nah selagi buku itu masih
pengadaan, kendalanya tentu kesediaan pasar, misalnya buku pengadaan di Januari dan dieksekusi di akhir
tahun tentu banyak tidak adanya. Hampir semua polemik permasalahan di PT itu hampir sama seperti hal
itu tadi. Tetapi polanya agak berbeda ketika di Perpusnas, mereka bisa melakukan pengadaan setiap tahun.
Q : Tetapi kan ada itu pengadaan yang bisa diberikan dari Perpusnas?
A : Iyaa,,tetapi mereka lebih mengutamakan perpustakaan komunitas semacam itu.
Q : Ini baru pengadaan atau setiap bulan ada Pak?
A : Kita setiap tahun ya…..
QQ : Apakah Perpustakaan UIN juga sudah masuk ISO itu?
AA : Iya sudah masuk. Iyaa,,,,,masuk yang 9001.
QQ : Apakah ada kerjasama internasional?
AA : Dulu ada pengadaan HIBAH tetapi setelah itu tidak ada. Dan untuk ASEAN Foundation terputus. Kita
berlangganan itu dengan PDDILIPI.
QQ : Untuk langganan yang pra-bayar itu apa saja ya Bu?
AA : Kalau untuk 2017 itu kosong. Karena memang dan itu naik turun, maka tidak bisa tereksekusi. Sebenarnya
iya,,yang ada di Perpusnas itu ada banyak, akan tetapi banyak juga yang tidak sesuai dengan subjek yang
ada di kita.
Q : Baik Pak Ari terimakasih atas waktunya…..
A : Baik terimakasih, silakan untuk meminta ke Bu Fenny datanya.
Rosmiati, S.Sos
(Staff Kerjasama)
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Q : Oh iya Bu saya ingin menanyakan terkait proses, status kerjasama apakah sebatas MoU saja atau memang
ada tindak lanjut yang kongkrit?
A : Ada sih yang jelas-jelas ada tindaklanjutnya, seperti Bank, dan banyak juga bank-bank yang ingin kerjasama
dengan kita. Dan mereka juga bisa dijadikan sponsorship bagi kita juga.
Q : Jika kerjasama luar negeri itu bu seperti apa?
A : Kalau kita itu seperti Join Research. Jadi untuk MoU itu fakultas pelaksananya. Diantara beberapa program
yang ditawarkan yaitu; sandwich, student exchange. Kita juga ada MoUnya dengan Thailand dengan Songkla
jadi itu berlanjut setiap tahun. Jadi sekarang ini yang kita handel per tahun itu 7 mahasiswa untuk change
student dari Thailand Songkla. Tapi sebenarnya itu kebanyakan dari Fakultas seperti Ushuluddin dengan
Zakiya Malaysia. Dakwah Ushuluddin, Syari’ah setiap tahun berlanjut.
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Q : Kalau khusus kelas internasional apakah ada Bu?
A : Ada Ushuluddin punya, Ushuluddin dan Syari’ah, mahasiswa yang belajar untuk kelas internasional. Kalau
untuk sains memang kita belajar banyak ke luar, akan tetapi untuk tafsir hadis mereka banyak belajar ke
kita. Awal untuk dasar kerjasama kan itu rektorat, dan untuk lebih banyaknya sebenarnya memang di
Fakultas.
Q : Apakah ada bu ketika kita kerjasama dengan LN tentu mungkin ada yang harus kita fasiltitasi semua jika
mereka ke kita, misalnya terkait biaya free full?
A : Kalau beasiswa itu Kemenag yang mengfasilitasi.
Q : Jika kita bu dari institusinya?
A : Kalau kita paling asramanya, fasilitasnya begitu saja sih. Dari Rektor membantu menggratiskan asrama.
Q : Kalau masalah kendala terkait kendala bu?
A : Kalau kendala kemarin terkait kurikulum, tetapi sekarang sudah ada penyamaan begitu. Kendalanya
sebenarnya kalau mahasiwa kita kan sudah kita seleksi, mereka ketika sampai di sana malah merasa loh kok
mengkaji ini lagi, yang sebenarnya di sini sudah 100%. Jadi untuk saat ini kan WR1 menyamakan persepsi
kurikulum jadinya apa yang kita butuhkn begitu juga sebaliknya.
Q : Sepetinya SOngkla menjadi MoU yang agak favirit ya BU?
A : Iya karena Songkla memang paling banyak mengirimkan mahasiswanya. Jadi yang kami kelola untuk student
exchange memang kebanyakan dari Songkla meskipun dari Malaysia juga ada. Jadi memang untuk WCU itu
banyak dalam bidang kebahasaan terutama B.Inggris. Nah apalagi UIN ini kan termasuk baru, tetapi kalau
di Sumatra UIN Riau yang paling tua 2005.
Q : Iya kalau saya melihat memang perubahan institusi itu karena mungkin kebutuhan masyarakat.
A :Waahh,,,jangan melihat yang seperti itu, kalau saya kok melihatnya semua kehidupannya itu memerlukan
agama.
Q : Kalau dulu kan UIN Padang stigmanya melihat perubahan itu dikhawatirkan akan menggeser prodi-prodi
Agama.
A : Yaa,,,,sampai saat inipun yang Ushuluddin masih kurang diminati.
Q : Baik itu dahulu Bu,,,terimakasih.
A : Ok sama-sama Pak.

12

Afif Maulana
(Mahasiswa UIN Riau
Aqidah& Filsafat Islam)

Ushuluddin-

Q : Apakah saudara sudah selesai?
A : Iya sudah.
Q : Baru selesai kan?
A : April kemarin.
Q : Siapa nama lengkapnya?
A : Afif Maulana.
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Agung Kurniawan
(Mahasiswa UIN Riau Sain & Teknologi)

Q : Jurusan apa Fix?
A : Aqidah dan Filsafat Islam.
Q : Apakah di sini ada kelas internasional?
A : Ada.
Q : Kalau Afif masuk kelas itu tidak?
A : Tidak, kalau di sini yang Ushuluddin yang ada Tafsir Hadis yang internasional.
Q : Tafsir hadis dari 1 kelas itu memang kelas internasional?
A : Iya.
Q : Kalau untuk dosen dari LN ada tidak?
A : Setahu saya tidak ada. Akan dosen lulusan timur tengah banyak.
Q : Kalau konsep kelas internasional tahu tidak saudara?
A : Kalau itu saya kurang tahu. Kalau mau dibawakan dengan kelas internasional ayok biar dibawa ke asrama
internasional dekat kapal iqro’ depan itu. Tetapi yang kelas internasional itu cuma 1.
Q : Nah tadi pada Dekan bilang. Rasa-rasanya sih memang kelas internasional akan tetapi isinya lokal. Dan
sebenarnya program kelas internasional itu sudah ada sejak awal bahkan sudah ada pengelolanya sendiri.
Nah untuk saat ini dikembalikan ke prodi. Dan pak dekan tadi bilang dulu pernah pengelolaan kelas
internasional itu mempunyai anggaran sendiri, entah masalah apa saat ini kemablikan ke prodi. Saat beliau
mengajar di kelas itu bahkan kedisiplinannya kelas tersebut mengkhawatirkan. Bahhkan ada mahasiswa
dari LN yang justru mengambil kelas regular bukan internasional.
A : Yang dari Afrika itu ada 2, yang satu masuk kelas internasional, dan yang satu lagi masuk bahasa inggris.
Q : Kalau masuk di sana syaratnya apa itu?
A : Menguasai bahasa asing, terutama bahasa Arab dan bisa baca kitab.
Q : Kalau fasilitas yang standard internasional apa di ushuluddin?
A : Saya kurang paham banyak juga. Akan tetapi seperti tempat tinggal mereka gratis. Biaya kuliah juga gratis.
Dan kelbihannya mereka tidak ada ke pusat bahasa lagi, karena mereka sudah terbiasa dengan hal itu.
Q : Pernah belajar dengan Ustdz. Abdul Somad.
A : Pernah. Beliau belajar studi hadis.
Q : Mana lebih memiliki nilai lebih antara IAIN dan UIN?
A : Kalau menurut saya agak sebanding itu.
Q : Dulu masuk sini sudah UIN?
A : Sudah sih.
Q : Baik terimakasih banyak atas waktunya.
A : Iya sama-sama.
Q : Kenapa mengambil jurusan Sistem Informasi (SI)?
A : Sebenarnya kemarin mau mengambil teknologi informasi, karena Sistek Informasi kan lebih kompleks. Kalau
di sini dia lebih kompleks mempelajari manajemen.
Q : Baik UIN kan dia menganut konsep WCU, nah khusus di fakultas Sain dan Teknologi kira-kira kalau
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sepengetahuan saudara apakah di sini ada tidak mahasiswa asingnya?
A : Kalau khusus di fakultas Sain dan Teknologi belum ada.
Q : Kalau di fakultas lain ada?
A : Iya ada. Seperti di Tarbiyah dan Ushuluddin ada. Kalau tidak salah kemarin itu ada juga yang dari
peternakan itu untuk pertukaran pelajar dari luar.
Q : Kalau media komunikasi untuk dosen keseharian saat mengajar itu menggunakan bahasa apa?
A : Campur sih. Kadang bahasa inggris sedikit dikombinasikan begitu.
Q : Nah saat dosen yang menggunakan bahasa Inggris itu dosen seperti apa?
A : Biasanya dosen yang bisa membhas jurnal begitu.
Q : Tahu tidak kenapa dosen tersebut mengkombinasikan dua bahsa itu?
A : Ya mungkin dengan beliau mengkombinasikannya, maka kita akan sedikit banyak akan tahu makna kata
dengan penggunakan bahasa inggris itu. Maka saat kita membaca jurnal dengan menggunakan bahasa
inhggrispun sedikir banyak terbantu karena kita sudah terbiasa mengguanakan bahasa inggris.
Q : Nah soal oengguaan kombinasi bahasa itu kan tergantung dosennya masing-masing kan?
A : Iya,,benar, tergangtung masing-masing dosennya. Kebanyakan sih bahasa Indonesia.
Q : Terkait fasilitas bagaimana?
A : Iya lengkap sih. Kita ada dua lab, yang satu memang khusus system informasi dan yang satu lagi lab
internet. Nah itu keduanya bisa dipakai.
Q : Misalnya besok ada kebijakan bahwa ada dosen dari luar yang harus ngajar di UIN Riau ini, nah apakah
saudara siap tidak?
A : Ya harus siap sih. Kan justru jika ada dosen yang dari luar justru wawasan yang diperoleh itu lebih banyak
tentunya. Jadi seperti saya lebih tertarik juga.
Q : Berarti khusus mahasiswa yang ada di Sain dan teknologi belum ada ya?
A : Iya belum.
Q : Banyak tidak mahasiswa untuk sain dan teknologinya?
A : Iya lumayan banyak juga. Untuk tahun kami saja yang tahun kemarin saja ada sekitar 200-an.
Q : Mana yang lebih memiliki nilai jual antara IAIN atau UIN?
A : Lebih ke universitas.
Q : Menurut saudara fasilitas yang ada di UIN ini apakah sudah standard internasional belum sih?
A : Kalau menurut saya kalau tadi menanyakan WCUnya, sebenarnya WCUnya hanya untuk rektorat saja. Iya
yang ISO:9001 itu hanya untuk bagian rektorat saja.
Q : Cuma untuk di fakultas-fakultasnya sudah?
A : Sudah hampir mendekatai saja. Ya sudah hampir banyak diperbaharui. Jadi ya bertahap. Karena untuk
mendapatkan WCU itu kan susah juga kalo tidak bertahap.
Q : Iya betul, karena konsep WCU itu ada 4 dimensi yang mesti dipenuhi. Salah satunya pertama terkait konsep
pembelajarannya. Misalanya apakah di kelas pembelajarnya sudah menggunakan multimedia?
A : Iya sudah.
Q : Kalau media pembelajarannya misalnya papan tulisnya memakai apa?
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A : Itu yang kaca. Yang white board tetapi kaca.
Q : Tetapi belum memakai yang layar sentuh kan?
A : Iya belum.
Q : Berarti di ruangan sudah tersedia infocus-infokus untuk media pembelajaran ya?
A : Iya sudah.
Q : Berarti pemebelajarannya memakai cara yang biasa ya? Mungkin kalau media-media yang lain ada tidak
yang mungkin agak berbeda dengan pembelajaran yang lain?
A : Belum ada sih.
Q : Kalau standard Lab yang ada sudah termutakhir belum?
A : Iya sudah terbaharui kalau komputer labnya. Mungkin kalau dulu masih memakai core two duo, kalau
sekarang sudah core three ke atas. Adapun yang lama juga sudah tidak dipakai lagi.
Q : Kalau labnya sendiri untuk menampung mahasiswa cukup tidak?
A : Ya ada jadwalnya sih. Soalnya kan disesuaikan dengan jadwal setiap tingkatan semesternya, ada yang ada,
ada juga yang tidak. Kalau kita kan memperoleh 2 lab, yaitu lab internet satu, dan lab Komputer 1.
Q : Kalau untuk akses jaringannya bagaimana?
A : Bagus lancar kok.
Q : Berarti layanan-layanan mahasiswa sudah online semua?
A : Iya untuk sekarang sudah rata-rata online semua.
Q : Kalau yang masih manual apa saat ini?
A : Paling legis.
Q : Berarti yang kayak KRS, KKN itu semua sudah online semua?
A : Iya itu semua online. Yang offline mungkin hanya legis dan mencetak transkip nilai.
Q : Khusus di fakultas sain dan teknologi ada kelas internasionalnya tidak?
A : Kalau di fakultas ini kayakanya belum ada sama-sekali.
Q : Yang banyak kaykanya syari’ah, tarbiyah, dan ushuluddin ya?
A : Iya….
Q : Berarti kalau dilihat dari nilai jualnya itu lebih bagus UIN dari pada IAIN ya?
A : Iya betul. Karena lingkup IAIN kan lebih sempit, sedangkan UIN itu cakupannya lebih luas.
Q : Ok terimakasih informasinya ya.
A : Iya sama-sama.
Q : Dari mana aslinya?
A : Padang lawas.
Q : Oh..itu dekat Sumatera Utara perbatasan. Siapa tadi namanya?
A : Andika.
Q : Mahasiswa jurusan apa?
A : Agrotek, fakultas pertanian dan peternakan.
Q : Setahu saudara apakah di UIN ada kelas internasionalnya?
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A : Ada.
Q : Biasanya di fakultas apa?
A : Biasanya di Syari’ah ada, ushuluddin juga ada.
Q : Mahasiswa asingnya di fakultas pertanian ada?
A : Kalau di fakultas pertanian tidak ada, tetapi difakultas seperti ushuluddin itu ada.
Q : Paham tidak bahwa UIN mengusung konsep WCU?
A : Maksudnya mungkin UIN ini ingin menyetarakan dengan kampus-kampus yang berkualitas di dunia ya
paling tidak Asia masuk, dan kedepannya juga dunia. Intinya bisa menyeimbangi dengan berbagai
universitas-universitas yang ada di dunia.
Q : Kalau media pembelajaran sendiri masih memakai manual atau sudah menggunakan media yang canggih?
A : Sudah memakai teknologi lah, kalau manual juga ada, akan tetapi sudah banyak memakai teknologi saat ini.
Q : Ada dosen asingnya tidak?
A : Kalau di pertanian sendiri belum ada. Tetapi di fakultas yang lain sudah ada seperti syari’ah dan
ushuluddin.
Q : Kenapa kok kebanyakan di 2 fakultas itu?
A : Ya kalau untuk dari LN memang ya 2 fakultas itu bang. Nah untuk fakultas pertanian itu umumnya ya di
kampus besar seperti di UI dan ITB.
Q : Kalau mahasiswa asingnya yang paling terbanyak dimana?
A : Di tafsir hadis.
Q : Dari mana saja itu?
A : Snegal, Malaysia, Singapur.
Q : Kalau untuk jumlah mahasiswanya antara pertanian dan Ushuluddin mana yang lebih banyak?
A : Kalau dengan ushuluddin iya lebih banyak pertanian.
Q : Itu tahu alasannya kenapa kok ushuluddin sedikit mahasiwanya?
A : Sebenarnya mungkin lebih ke peminatnya saja yang memang agak kurang, ntah faktor apa juga.
Q : Misalnya nih, jika nantinya UIN mengikuti kebutuhan pasar terkait WCU dan mungkin saja dosennya
dituntut menggunakan media bahasa inggris dalam melakukan pengajaran. Kira-kira siap tidak saudara
untuk mengikutinya?
A : Siap bang. Karena memang kita sejak awal terutama di semester 1-3 itu kita diwajibkan mengikuti
perkuliahan bahasa Arab & Inggris. Tapi terkadang ada juga kok dosen yang sesekali saat mengajar
menggunakan bahasa inggris. Mungkin untuk memantik kita juga agar mau dan terbiasa menggunakan
bahasa inggris.
Q : Berarti memang ada ya dosen yang menggunakan bahasa inggris dalam proses pengajaran?
A : Iya ada Pak.
Q : Lanjut ya, siapa namanya?
A : Zulfadhli.
Q : Semester berapa?
A : Enam.
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Q : Asli mana Fadhli?
A : Sumatera Utara.
Q : Kalau UIN saat ini dengan UIN yang dulu sudah bisa dikatakan sudah layak belum dibandiingkan dengan
UIN dulu?
A : Iya kalau layak ya layak, akan tetapi sangat disayangkan fasilitasnya kurang. Seperti alat praktikumnya,
khususnya di pertanian sangat kurang alatnya. Kita kan jurusannya agroteknologi, nah jadi kita masih
menggunakan cangkul manual karena fasilitasnya belum memadai.
Q : Kalau alat yang paling canggih yang dimiliki di UIN ini di jurusan saudara apa?
A : Traktor, itupun hanya 1 buah. Itu kalau untuk ptraktik mahasiswapun belum pernah, akan tetapi kalau
untuk buka lahan proyek dosen itu baru pernah.
Q : Jadi kesimpulan untuk fasilitas alat-alat praktikum itu masih sangat minim ya?
A : Sangat minim. Tidak hanya di agrotek sih, di teknik juga demikian.
Q : Untuk kedepannya apa sih yang perlu dikembangkan khususnya di fakultas saudara?
A : Yang perlu dikembangkan itu jangan terlalu banyak materi.
Q : Kalau bicara image nih, anatara UIN dan IAIN mana yang lebih memiliki nilai jual lebih?
A : Kalau perbedaanya sih jelas ada. Dan nilai jualnya sih tentu UIN dibandingkan IAIN karena lingkup
universitas itu lebih luas.
Q : Menurut Fadhil nih, apakah UIN Riau ini sudah bisa dikatakan layak sebagai WCU?
A : Belum, masih jauh sih.
Q : Kalau terkait pertukaran pelajar di UIN ada ya? Terutama go internasional.
A : Iya ada, tetapi kalau seperti kami pertanian ini belum pernah ada. Intinya ada tetapi sangat jarang sih kalau
dari pertanian.
Q : Ohh begitu, iya sih kemarin juga berkesempatan tanya ke bagian akademik kenapa kok pertukaran pelajar di
UIN itu mayoritas berasal dari Ushuluddin, nah mereka menjawab ya memang karena fakultas itu diakui
secara internasional jadi akhirnya banyak yang berminat.
A : Apalagi ada pula Ustd. Abdul Somad di situ. Jadi secara tidak langsung menarik minat mahasiswa asing
juga.
Andi Rifa’i
(Mahasiswa UIN Riau PBI Fakultas
Tarbiyah)
15

Q : Oh iya saya ingin Tanya nih, apakah benar jurusan tarbiyah yang paling banyak?
A : Iya benar.
Q : Apakah di sana ada kelas internasional?
A : Setahu saya untuk kelas internasional itu ada di Ushuluddin.
Q : Di sayari’ah ada?
A : Kalau syari’ah itu saya kurang tahu.
Q : Kalau kelas internasional itu ada berapa jumlahnya?
A : Kalau jumlah pastinya saya belum tahu, yang jelas teman saya itu juga ada yang di situ kurang lebih ada
sekitar 100an.
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Q : Kalau di tarbiyah itu dosen menggunakan media bahasa apa?
A : Kalau itu sih sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalau saya jurusan bahasa inggris, ya dosennya
menggunakan bahasa inggris. Akan tetapi terkadang juga dikombinasikan dengan bahasa Indonesia.
Q : Kalau di tarbiyah sendiri kelas internasional itu belum ada ya?
A : Kalau di Tarbiyah belum ada.
Q : Kalau untuk dosennya sendiri ada tidak yang dari internasional atau LN?
A : Kalau dosennya untuk saat ini belum ada. Tapi biasanya ada setiap tahunnya akan tetapi untuk tahun ini
belum ada. Kalau dulu ada, Mr. Fabio itu dulu ada. Akan tetapi karena dulu itu sistem kontrak, jadi untuk
saat in belum ada lagi.
Q : Kalau di tarbiyah sendiri itu ada tidak mahasiswa yang dari internasional atau LN?
A : Kalau di sini ada itu di PBI ada yang dari Afrika, Thailand, Malaysia, dll.
Q : Berarti memang ushuluddin itu sudah memang ada kelas internasionalnya ya?
A : Iya betul.
Q : Kalau sistem pendaftarannya kelas internasional itu memang ada jalur internasional khusus?
A : Kalau sistem pendaftarannya itu sih saya kurang begitu paham.
Q : Kalau menurut saudara apakah UIN Riau ini sudah layak dikatakan sebagai universitas kelas dunia?
A : Iya mungkin sebagian memang sudah layak, kalau menurut saya sendiri itu belum. Karena memang jika
UIN dibandingkan dengan sesama UIN mungkin bisa masuk dalam 5 besar, akan tetapi jika dipadankan
dengan universitas lainnya secara nasional, UIN belum layak. Apalagi jika dibandingkan dengan fasilitasfasilitasnya.
Q : Berarti bisa dikatakan UIN belum layak ya dikatakan sebagai WCU?
A : Iya belum layak, karena jika sekelas WCU itu harus terpenuhinya fasilitas-fasilitasnya.
Q : Kalau pelayanannya apakah sudah bisa dikatakan layak sebagai standar internasional?
A : Pelayanan online seperti apa yang sudah semestinya sudah bisa dikatakan sebagai standar internasional?
Karena banyak aspek yang mesti terpenuhinya standard internasional untuk menjadi WCU.
Q : Apakah Andi temui ada dosen dari LN (internasional) yang mengajar full waktu di UIN ini?
A : Kalau di tarbiyah kayaknya belum ada. Kalau di bahasa Arab itu pun sistem kontrak, 1 tahun / 2 tahun.
Akan tetapi mereka terus ada, jadi mereka terus ada kontinyu.
Q : Baik sementara itu dulu, nanti kita sambung kembali.
A : Baik sama-sama.
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Azhar (Mahasiswa UIN Riau Fakultas
Ushuluddin)

Q : Apakah di ushuluddin ada kelas internasional?
A : Iya cuma di jurusan tafsir, yang saat ini dirubah menjadi ilmu al-Qur’an dan hadis.
Q : Itu perubahannya sudah lama atau baru ini?
A : Udah 1 tahun ini sih.
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Q : Kalau boleh tahun konsep kelas internasional itu, apakah konsep pembelajaranya yang internasional, atau
dosen-dosennya yang dari luar?
A : Kalau dulu memang dosennya ada yang dari LN. yang kedua yaitu menggunakan bahasa Arab & Inggris.
Nah untuk saat ini dosennya LN nya sudah tidak ada lagi. Namun dosen yang tamatan dari LN yang ada di
sini.
Q : Itu dulu berapa semester pernah diajar dosen dari LN?
A : Cuma 2 semester.
Q : Kalau asrama untuk kelas internasional ada kan ya?
A : Iya ada.
Q : Itu agenda yang ada apa saja?
A : Kegiatana tambahan bahasa arab dan inggris sih. Kadang ada juga tambahan kajian dari dosen atau alumni
juga.
Q : Kalau untuk saat ini apakah UIN sudah bisa dikatakan layak sebagai WCU?
A : Belum sih kalau menurut saya. Dan menurut saya jika WCU itu mesti terkenal kampusnya paling tidak
membuka kelas internasional sebanyak mungkin. Kemudian menggunakan 2 bahasa internasional baik arab
atau inggris dalam aktivitas akademik keseharian.
Q : Berarti kesimpulannya untuk kelas internasional lebih diperluas lagi ya?
A : Iya betul.
Q : Apakah pembelajaran di kelas pernah menggunakan sistem E-learning?
A : Belum pernah.
Q : Berapa sih jumlah kelas internasional?
A : Kalau zaman kami ada 22 orang, tapi kalu sekarang ada sekitar 24 tergantung pihak prodi yang
menerimanya.
Q : Hingga saat ini jalan terus ya kelas internasionalnya?
A : Iya jalan terus.
Q : Itu memang full gratis?
A : Iya kalau dulu seperti itu. Nah mulai sejak diterapkannya UKT itu menggunakan sistem subsidi.
Q : Selanjutnya, mana yang lebih memiliki pasar luas antara nama IAIN atau UIN di luar sana?
A : Kalau saat ini lebih pamor universitas sih bang.
Q : Oh iya Azhar sementsrs itu dulu, terimakasih atas informasinya.
A : Baik sama-sama bang.
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Edwin
(Mahasiswa
UIN
Riau
Perbandingan Madzhab Fakultas Hukum
dan Syaria’ah)

Q : Atas nama siapa ini?
A : Edwin.
Q : Jurusan?
A : Perbandingan Madzhab.
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Q : Saat ini akan saudara semester 8, nah selama di sini ada tidak kelas internasional?
A : Oh itu ada, kalau mahasiswa dari internasional khususnya dari jurusan perbandingan madzhab dan hukum.
Itu kebanyakan dari Malaysia. Dan itu memang lewat jalur internasional pendaftarannya.
Q : Kalau selain di perbandingan madzhab dan hukum ada?
A : Selain itu kurang tahu saya.
Q : Baik saya kan kemarin sudah juga konfirmasi ke rektorat terkait kelas internasional di UIN ini, nah kalau
untuk dosennya sendiri itu apakah ada yang datang dari LN?
A : Indonesia semua.
Q : Kalau media komunikasi pembelajarannya di kelas internasional itu seperti apa?
A : Terkadang pakai bahasa inggris, kadang juga pakai bahasa arab, tapi sering juga pakai bahasa Indonesia, kan
mereka juga tidak terlalu kesulitan juga.
Q : Kalau untuk jalur pendaftaran kelas internasional itu digabungkan atau dipisah?
A : Itu dipisah.
Q : Kalau kelasnya?
A : Kelasnya itu dipisah. Jadi yang dipisah jalur khusus internasional itu memang ada.
Q : Menurut saudara UIN ini apakah sudah layak sebagai WCU atau belum?
A : Masih belum.
Q : Baik, memang iya kalau kita bicara kelas internasional maka ada beberapa item yang mesti ada seperti
internasionalisasi, mahasiswanya, pembelajaranya internasional, researchnya dll.
Q : Kalau nilai jualnya lebih elok mana sih antara IAIN dan UIN?
A : Ya universitas. Karena kebanyakan orang beranggapan kalo universitas itu sudah lebih maju dibandingkan
intitut.
Q : Baik sementara itu dulu, terimakasih atas infromasinya.
A : Iya sama-sama.
Fadhlan (Mahasiswa KKN Kebangsaan
UIN Riau)

18

Q : Boleh kan tanya-tanya tentang UIN?
A : Iya silakan.
Q : Kalau boleh tahu KKN kebangsaan itu proses pendaftarannya bagaimana?
A : Iya proses pendaftarannya itu seleksi dan terbuka untuk semua mahasiswa. Dan tahun ini juga diberikan hak
juga untuk para KKN regular dan berhak mengikuti seleksi KKN kebangsaan. Nah dalam persyaratannya di
situ juga diminta untuk melengkapi persyaratan beberapa berkas, dan juga diminta untuk membuat essay
tentang kebhinekaan.
Q : Kalau tim seleksinya itu?
A : Langsung dari tim LP2M. Nah kalau kita 5 KKN kebangsaan dan 5 KKN bersama.
Q : Kalau saat ini di mana tempatnya?
A : Di universitas Lampung. Tuan rumahnya di universitas lampung.
Q : Kalau KKN yang kawan-kawan lakukan saat ini dengan KKN biasa itu seperti apa?
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A : Perbedaanya pertama dari lingkup pesertanya, kalau kita KKN kebangsaan senasional se-PTKIN, nah kalau
KKN biasa itu ya mahasiswa seUIN sendiri se-provinsi Riau. Nah perbedaanya selanjutnya sendiri itu
penanggung jawabnya, kalau UIN sendiri itu kan LP2M namun kalau kebangsaan itu Kemenrtistek Dikti
melalui tuan rumah.
Q : Nah kalau masalah pembiayaan itu bagaimana?
A : Kalau masalah pembiayaan kita masalah transport itu sudah ditanggung oleh LP2M sini, dan setelah sampai
di sana itu ditanggung oleh panitia lokal, mereka yang menjemput kita, pembekalan juga. Nah selama acara
itu ditanggung oleh biaya program, dan kabarnya itu ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing
yang menjadi tuan rumah. Dan untuk biaya makan itu ditanggung pribadi, tentu kalau tempat jauh itu ya
tentu biayanya agak besar juga.
Q : Kalau dari 10 orang yang mengikuti itu semuanya dari berbagai fakultas?
A : Iya betul.
Q : Baik sementara itu dulu, semoga bisa sukses acaranya.
A : Iya sama-sama.
Irfandi Zulkarnain (Mahasiswa UIN
Riau Kimia Fakultas Tarbiyah)
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Q : Atasa nama siapa?
A : Irvandi, jurusan kimia fakultas tarbiyah.
Q : Tarbiyah paling banyak ya?
A : Iya paling banyak.
Q : Karena jurusannya banyak?
A : Iya karena jurusannya banyak, dan peminat jurusannya juga banyak.
Q : Di tarbiyah banyak tidak mahasiswa LN?
A : Iya banyak juga. Dari setiap jurusan itu ada mahasiswa LNnya. Akan tetapi saat ini untuk memaksimalkan
akreditasi kita, maka agak dipres jumlah mahasiswanya.
Q : Kalau dari dosennya sendiri apakah ada yang dari LN?
A : Tidak ada.
Q : Kalau dari sistem pembelajarannya apakah ada yang menggunakan sitem teknologi canggih?
A : Ada sih semacam learning circle. Jadi pembelajaran itu lebih mengutamakan keaktifan siswa dan dosennya
itu sebagai pembimbing di belakangnya. Sistemnya itu seperti diskusi, nah nanti mahasiswanya akan diberi
materi baru kemudiann nanti mahasiswa berdiskusi dengan yang lainnya.
Q : Apakah dalam pembelajaran juga menggunakan sistem Elearning.?
A : Sudah. Kalau kami nama sistemnya itu diberi nama learning circle.
Q : Kalau Elearning kan identik dengan teknologi informasi, nah kalau learning circle itu seperti apa?
A : Kalau learnng circle itu medianya seperti selembar kertas yang berbeda-beda, nah isinya itu materi. Nah
misalnya nanti saya mendapat selembar kertas dan isinya materi kimia. Maka saya akan maju
mempresentasikan materi tersebut.
Q : Apakah ada dosen yang menggunaka kelas internasional?
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A : Kalau kami belum ada untuk kelas internasional.
Q : Kalau dosennya dari LN ada?
A : Kalau kami belum ada.
Q : Kalau penggunaan bahasa, kalau kelas internasional itu biasanya menggunakan bahasa inggris. Biasanya
juga dosennya mennggunakan media PPT untuk memaparkan presentasi. Nah untuk kamipun sebenarnya
sedikit banyak belajar juga untuk belajar dengan hal itu.
Q : Kalau tadi kan disampaikan setiap jurusan ada 1 orang paling tidak setiap prodi atau jurusan, nah berarti
kan paling tidak dosennya harus menguasai bahasa inggris? Akan tetapi ada tidak dosen yang memang
tidak mampu berbahsa inggris?
A : Kalau dari dosen kami tidak ada. Karena jurusan kami kan sedikit, dan dosen kami kan juga sudah banyak
yang berpengalaman yang berbahasa inggris.
Q : Ok, baik terimakasih atas informasinya.
A : Baik, sama-sama pak.
Lidia Oksismi Putri (Mahasiswa UIN
Riau Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah)
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Q : Kalau boleh tahu saat ini Lidia semester berapa?
A : Sekarang semester 6.
Q : Fakultasnya apa?
A : Keguruan.
Q : Menurut saudari apakah UIN sudah layak disebut sebagai WCU?
A : Kalau untuk WCU saya kira masih belum sih. Alasannya sendiri untuk sekelas universitas secara nasional
saja masih belum terkait lingkup akreditasinya. Apalagi kalau bicara universitas kelas internasional.
Terutama terkait fasilitas kelengakapannya. Kalau secara administrasi sudah lumayan, dan masalah input
saja yang secara online masih banyak yang bermasalah. Jadi menurut saya masih belum sih.
Q : Akan tetapi jika kita berbicara WCU secara internasional untuk lingkup UIN tidak masalah kan?
A : Ya kalau untuk saat ini saya melihat UIN memang belum bisa dikatakan sudah menjadi WCU.
Q : Berarti butuh waktu yang cukup lama ya untuk itu?
A : Iya kalau dibilang butuh waktu yang terlalu lama saya kira tidak juga. Dengan pertimbangan ya manajemen
yang bagus.
Q : Kalau untuk data online saat ini sudah online semua ya?
A : Iya sudah online semua kalau data itu.
Q : Kalau data yang manual apakah masih ada?
A : Nggak ada yang manual.
Q : Sejak awal apakah memang sudah online? Atau baru-baru saja.
A : Sudah online semua Alhamdulillah…
Q : Apakah di tarbiyah yang memiliki mahasiswa yang terbanyak apakah sudah memiliki kelas internasional
belum?
A : Kalau untuk tarbiyah kayaknya belum, akan tetapi untuk kelas Ushuluddin itu yang sudah ada.
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Q : Akan tetapi untuk mahasiswa yang dari LNnya ada?
A : Ada banyak. Khususnya untuk dari tarbiyah itu dari Thailand, Malaysia, Afganistan juga ada.
Q : Kalau menurut saudara nih, kira-kira perlu tidak jika dibuat kelas internasional?
A : Kalau di tarbiyah kelas internasional itu untuk kelas ekonomi. Iya pendidikan Ekonomi itu ada kelas
internasionalnya.
Q : Itu kelas internasional beneran atau Cuma nama saja?
A : Kalau kelas internasional itu dari segi fasilitas beda, kalau sistem belajar itu sih masih sama, mungkin mereka
cara pengajaran dosennya beda kalau untuk kelas internasional. Mereka memakai bilingual, jadi bahasanya
itu double.
Q : Iya benar, memang kalau di Ushuluddin itu sudah saya chek memang demikian. Ia memakai dosen lokal
akan tetapi lulusan LN. Dan memang menggunakan bilingual memang mereka. Dan saya ingin tahu yang di
pendidikan ekonomi itu memang bilingual itu jalan saat pembelajaran?
A : Kurang tahu sih sebetulnya. Saya juga belum pernah main ke sana. Karena kelas internasional itu lebih
tertutup.
Q : Itu di ekonomi memang serius ada kelas internasional?
A : Ada. Kalau di UIN Suska di pendidikan ekonomi itu memang ada kalau kelas internasional.
Q : Ok selanjutnya, pernah nggak di kelas belajar dosen menggunakan E-Learning?
A : Ada, pernah. Ada itu saat di semester 4 kita belajar menggunakan pembelajaran E-learning. Karena memang
dosennya pada saat itu sedang kuliah ke LN.
Q : Itu menggunakan website yang ada di UIN atau seperti apa?
A : Kita menggunakan handphone masing-masing dan menggunakan koneksi internet di kampus.
Q : Kalau media yang digunakan oleh dosen yang di LN itu menggunakan media kayak semacam grup WA atau
seperti apa?
A : Media sosial, kemarin pakai WA, Blog, juga pakai group FB juga.
Q : Cuman nggak banyak juga ya dosen yang menggunakan E-learning?
A : Nggak banyak sih. Cuma beberapa.
Q : Anda ini kan jurusan kimia, nah apakah laboratorium yang saudara gunakan itu sudah standard nasional
atau internasional?
A : Laboratorium memang khusus Sains itu. Akan tetapi jika diukur oleh standard itu belum memenuhi, karena
ruangannya masih kecil.
Q : Berarti labnya itu masih minim atau kecil ya?
A : Iya minim, akan tetapi untuk sekarang itu Alhamdulillah sudah dibangun lagi yang di sebelah seberang
kantor Rektorat itu sudah di bangun lagi.
Q : Baik ini terakhir, mana yang lebih terkesan menurut saudara antara IAIN atau UIN?
A : Sepertinya UIN.
Q : Kenapa begitu?
A : Karena kesannya untuk sekarang itu kalau IAIN itu berarti angkatan lama.
Q : Oh begitu.
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A : Ya kalau untuk nilai jualnya lebih tinggi itu ya UIN.
Q : Kenapa begitu?
A : Karena dia kan berbasis universitas, kalau IAIN kan masih intitut.
Q : Iya mungkin bahasa universitas itu kan lebih universal dibandingkan dengan intitut.
A : Iya bisa juga itu.
Q : Baik terimakasih Lidia atas waktunya.
A : Iya sama-sama Lidia.

M. Yasir (Mahasiswa UIN Riau Ekonomi
Islam Fakultas Syari’ah & Hukum)
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Q : Boleh kan bertanya-tanya tentang UIN?
A : Oh boleh sekali.
Q : Sebenarnya UIN sudah layak belum dikatakan sebagai WCU?
A : Saya kira belum sih.
Q : Alasanny kenapa?
A : Alasannya karena di UIN ini masih jauh tertinggal dengan kampus-kampus lainnya.
Q : Kalau sepengetahuan mas Yasir, ada tidak mendapati mahasiswa internasional?
A : Ada sih, banyak juga. Yang terbanyak ya di fakultas syari’ah dan ushuluddin.
Q : Kalau dosenya yang dari LN ada?
A : Nggak ada sih. Semua dari Indonesia.
Q : Ada tidak dosen mungkin mengajar menggunakan media bahasa inggris atau bahasa arab?
A : Kalau bahasa Inggris & Arab memang ada sih. Akan tetapi untuk pembelajaran regular biasa itu sih jarang.
Q : Ada tidak yang sekelas mas Yasir itu dari mahasiswa LN?
A : Tidak ada sih.
Q : Biasanya kalau kelas internasional itu digabung atau dipisah?
A : Digabung sih.
Q : Berarti belum ada ya khusus kelas untuk LN?
A : Belum ada sih.
Q : Ada tidak dosen menggunakan media pembelajaran E-learning?
A : Kadang ada sih.
Q : Contohnya apa biasanya? Berbentuk tugas kelempok atau apa?
A : Biasanya berbentuk diskusi sih.
Q : Apa kemudahan menggunakan E-Learning itu?
A : Kalau menurut saya sih lebih mudah saja, karena penyampaiannya menyambung aja.
Q : Nah kalau menurut mas Yasir nih mana yang lebih memiliki nilai jual lebih antara UIN dan IAIN?
A : Jelas UIN, katrena tulisannya saja singkat. Kalau IAIN kan kan agak susah.
Q : Kalau nilai jualnya?
A : UIN sih.
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Q : Perbedaanya antara UIN dan IAIN?
A : Iya mungkin jurusannya kalau UIN lebih banyak dibandingkan IAIN.
Q : Baik terimakasih mas Yasir.
A : Iya sama-sama.
Nur Fadhilah (Mahasiswa UIN Hukum
Tata Negara Fakultas Syari’ah & Hukum)
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Q : Kalau boleh tahu Nur Fadhilah saat ini semester berapa?
A : Saat ini semester 2
Q : Mengambil jurusan apa itu?
A : Hukum tata Negara siyasyah, nah itu masuknya ke fakultas hukum dan siyasah.
Q : Menurut Nur nih, apakah UIN sudah layak dikatakan sebagai WCU?
A : Kalau menurut saya sih sudah layak, karena banyak juga prestasi yang telah ditorehkan oleh para
mahasiswa UIN itu sendiri. Seperti waktu kemarin itu sudah banyak juga mahasiswa yang mengikuti
kejuaraan ke Turki. Jadi kalau menurut pribadi saya sih sudah layak. Tinggal bagaimananya UIN
mempublikasikan ke masyarakat umum.
Q : Apakah di fakultas saudari ada kelas internasionalnya?
A : Kalau di fakultas syari’ah itu sih bukan kelas internasional. Akan tetapi rata-rata dari mahasiwa LN dari
mahasiswa Malaysia untuk jurusan perbandingan madzhab dan hukum.
Q : Tetapi itu bukan kelas internasional kan?
A : Bukan. Tetapi rata-rata memang itu dari orang-orang Malaysia semuanya dari jurusan madzhab dan hukum.
Q : Bukan seperti di ushuluddin itu ya memang ada kelas internasionalnya?
A : Bukan, ini jurusan regular biasa begitu. Cuma orang indonesianya hanya beberapa orang saja, orang
indonesianya hanya beberapa saja.
Q : Apakah sudah pernah diajar dosen dari LN?
A : Belum sih, yang ada mungkin dosen yang memang mengajar di luar juga mengajar di sini.
Q : Menurut Nur Fadhilah kalau masalah fasilitas di UIN ini sudah tergolong layak belum sih untuk saat ini?
A : Sudah layak sih.
Q : Kalau media pembelajaran dosen yang digunakan sering tidak menggunakan media pembelajaran ELearning?
A : Ada sih, akan tetapi untuk di fakultas Fadhilah sendiri sejauh ini belum ada sih. Mungkin lebih banyak di
fakultas lain. Kalau di fakultas kami lebih banyak studi kasus, dan hanya makalah biasa.
Q : Menurut saudara mana yang lebih memiliki nilai layak jual antara IAIN dan UIN?
A : Kalau menurut saya sih ya UIN itu sendiri. Kalau IAIN kan masih berbentuk institut, sedangkan UIN itu
lebih memiliki cakupan yang luas dan memiliki layak jual lebih tentunya.
Q : Kayaknya Dila mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswi inspiratif di UIN ya?
A : Iya,,kebetulan memang kemarin ada penjaringan mahasiswi inspirasi di UIN.
Q : Oh….begitu. Baik terimakasih sebelumnya atas informasinya, mungkin di lain kesempatan kita bisa
berdiskusi kembali.
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Q : Baik kalau boleh tahu kalau di UIN itu ada tidak sih mahasiswa LNnya?
A : Ada sih, ada Thailand, Brunei, tetapi paling banyak itu Malaysia.
Q : Itu paling banyak Malaysia ya?
A : Iya.
Q : Itu setiap tahun selalu ada ya?
A : Iya selalu ada.
Q : Kalau untuk di kelasnya apa memang ada kelas khusus internasional, atau ngikut kelas regular saja?
A : Ada kelas internasional di prodi ilmu al-Qur’an dan Tafsir di fakultas ushuluddin. Teteapi di kelas itu nanti
ada tes seperti hapalan, bahasa arab dan inggris. Jadi belum tentu anak LN itu juga bisa pasti masuk ke situ?
Jadi ada juga anak LN yang masuk kelas regular. Jadi yang ada kelas internasionalnya itu hanya ada di ilmu
al-Qur’an dan tafsir, dan itu hanya 20 orang saja.
Q : Berarti ada juga kan mahasiswa LN yang tidak masuk kelas internasional?
A : Ada, ada banyak. Dari trengganu, rat-rata dari trengganu.
Q : Kalau sudara sendiri masuk kelas internasional atau kelas regular biasa?
A : Saya masuk kelas regular biasa.
Q : Kalau Nur sendiri pernah tahu atau tanya perbedaan antara kelas regular dengan kelas internasional?
A : Perbedaanya kalau regular itu menggunakan pengantar bahasa Indonesia, akan tetapi kelas internasional itu
menggunakan pengantar bahasa arab dan inggris.
Q : Wajib itu?
A : Iya wajib. Bahkan skripsi merekapun menggunakan bahasa arab.
Q : Kalau dosen yang dari LN ada tidak?
A : Kalau dosen LN tidak ada.
Q : Kalau pembiayaan untuk kelas internasional itu sebenarnya lebih mahal atau gimana sih? Atau sama saja
dengan kelas yang regular.
A : Makanya dibatasi 20 orang karena kelas internasional itu memang diberikan beasiswa.
Q : Sampai saat ini memang masih ada ya kelas internasional?
A : Iya masih ada. Dan mereka harus tinggal di lingkup asrama kelas internasional. Nah di UIN kan dan itu 3
asrama. Ada asrama putra dan putri, dan satu lagi asrama untuk anak internasional.
Q : Nah ini yang terakhir, terkait perubahan IAIN ke UIN pada tahun 2005, nah mana yang lebih bagus menurut
pandangan Nur antara keduanya?
A: Kalau dilihat dari sisi perkembangannya sih ya UIN. Karena saat ini kan semakin berkembang.
Q : Berarti nilai jualnya lebih layak, atau lebih memiliki nilai jual UIN ya?
A : Iya betul.
Q : Baik sementara itu dulu, terimakasih banyak atas waktunya.
A : Iya sama-sama.
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Q : Kalau boleh tahu, Puan ini jurusan Agroteknologi ya?
A : Iya betul pak.
Q : Kalau menurut Habibah ini apakah UIN sudah bisa dikatakan sebagai kampus go internasional?
A : Kalau menurut saya, untuk UIN kalau disebut sebagai WCU sih belum pak.
Q : Baik, akan tetapi jika mimpi itu menuju ke sana boleh-boleh saja kan?
A : Iya boleh saja. Tetapi untuk saat ini sih belum karena memang fasilitas yang belum memadai sepenuhnya.
Q : Baik tadi kan bilang kalau UIN belum layak sebagai WCU karena mengingat fasilitasnya belum standard,
selain itu ada lagi?
A : Mungkin lebih ke pola pikir sih pak. Pola pikir kita mahasiswa juga harus kita rubah agar lebih maju lagi.
Q : Kalau di fakultas pertanian ada tidak kelas internasionalnya?
A : Tidak ada pak.
Q : Kalau dosen dari luarnya ada?
A : Tidak ada. Tetapi kalau dosen kita yang tamatan dari LN ada.
Q : Kalau proses pembelajarannya apakah pernah menggunakan pembelajaran E-Learning?
A : Ada sih pak, akan tetapi di luar kampus dapatnya.
Q : Kan di kampus itu sudah ada loh fasilitas E-learning di website.
A : Tetapi kalau jurusan kami tidak ada pak.
Q : Hingga saat ini mana yang lebih bagus antara IAIN dan UIN?
A : Saya rasa UIN ya pak. Soalanya kalau UIN seluruh Indonesia itu sudah merata.
Q : Jadi kalau dirasa nilai jualnya antara IAIN dan UIN itu laku mana?
A : UIN lah pak. Orang lebih mengenalnya UIN, dan IAIN itu terkesan alumni-alumni lama.
Q : Berarti lebih PD dengan sebutan UIN ya?
A : Iya pak.
Q : Baik sementara itu dulu, terimakasih banyak.
A : Baik Pak sama-sama juga.

Q : Berapa orang 1 kelas dalam kelas internasional?
A : Kalau pada saat angkatan kami itu 21 orang.
Q : Teknisnya apakah memang kelas internasinal itu memang ada tes seleksi lagi?
A : Iya memang ada seleksinya. Seperti tes baca kitab kuning, tes bahasa Arab dan Inggris dll.
Q : Kayaknya yang bertahan di kelas internasional itu hanya di ushuluddin ya?
A : Iya hanya di Ushuluddin.
Q : Kalau di syariah kayaknya ada juga kan?
A : Iya ada juga tetapi tidak berkembang.
Q : Kalau di ushuluddin memang setiap tahun ada ya?
A : Iya memang ada.
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Q : Itu memang gratis tanpa dipungut biaya ya?
A : Dulu memang iya, tetapi setelah adanya UKT saat ini sistemnya subsidi.
Q : Tetapi saat ini pengelolaan kelas internasionalnya masih menjadi 1 prodi ya?
A : Iya,,,masih menyatu.
Q : Kalau proses pembelajaran di kelas memang ia menggunakan bahasa asing?
A : Iya bang Arab atau Inggris.
Q : Tetapi proses itu berjalan dengan baik kan saat saudara kuliah?
A : Alhamdulillah berjalan dengan baik.
Q : Baik sementara itu dulu Qolbi, terimakasih banyak atas informasinya.
A : Iya, sama-sama.
Rosmiatin (Mahasiswa UIN Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Fekonsos)
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Q : Menurut Rosmiatin, apakah UIN sudah layak belum menyandang sebagai WCU?
A : WCU sebenarnya sih cita-cita kedepannya Pak. Jadi kalau dikatakan layak saya kira belum Pak, soalanya
masih dalam ranah pembenahan dan pengembangan.
Q : Jadi masih bisa dibilang dalam proses lah ya ?
A : Iya begitu.
Q : Akan tetapi visi-misi WCU itu sudah sedari awal memang sudah ada yak an?
A : Iya itu memang sudah ada sejak saya awal kali masuk UIN memang sudah ada.
Q : Kalau di kelas Rosmatin sendiri apakah ada untuk kelas internasionalnya?
A : Untuk kelas internasionalnya sendiri belum ada untuk kelas internasionalnya Pak.
Q : Akan tetapi untuk mahasiswa internasionalnya ada kan?
A : Alhamdulillah ada. Dan yang paling ramai itu dari Malaysia.
Q : Kalau anak-anak internasionalnya di fakultas Fekonsos ada tidak?
A : Tidak banyak kalau di fakultas saya Pak, banyaknya di fakultas ushuluddin dan tarbiyah.
Q : Kalau media yang sering digunakan di kelas apakah ada media seperti E-learning begitu? Atau masih
menggunakan media lama?
A : Alhamdulillah belum pernah ada Pak. Nah sangat disayangkan memang untuk sekelas UIN yang mau
menuju WCU akan tetapi dalam hal seperti E-learning belum terlalu familiar. Ada sekalipun itu hanya di PB
untuk ujian. Nah untuk menuju WCU UIN mewajibkan dalam 3 semester itu wajib mengikuti PB. Nah itu 0
SKS Pak.
Q : Baik, pernah tidak mungkin dosen menggunakan perkuliahan online?
A : Kalau dosen yang menggunakan perkuliahan online untuk di UIN itu 0% sih Pak, seringnya tatap muka
kalau di UIN.
Q : Menurut Rosmiatin, mana stigma yang lebih positif antara IAIN atau UIN?
A : Menurut saya sih sama saja, akan tetapi perubahan itu kan tentunya ada suatu perkembanganperkembangan.
Q : Kalau nilai jualnya mana yang lebih bagus IAIN atau UIN?
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A : Kalau nilai jualnya lebih bagus universitas lah Pak.
Q : Kenapa begitu?
A : Ya kalau diikuti secara perkembangannya sih bagusnya universitas lebih bagus.
Q : Baik sementara itu dulu, terimakasih banyak atas waktunya.
A : Iya baik sama-sama Pak.
Yayuk, Yuni, Dayat (Mahasiswa UIN
Ekonomi Islam Fakultas Syaria’ah &
Hukum)
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Q : Saat ini kawan-kawan masuk semester berapa?
A1 : Sebelas.
Q : Yang kawan-kawan pahami tentang WCU itu apa? Atau sudah layak belum dikatakan sebagai WCU?
A1 : Belum. Selain itu juga, terkait akreditasinya belum semuanya A.
Q : Kalau institusinya akreditasinya apa?
A1 : Kayaknya masih B sih, belum A.
Q : Pernah diajar oleh dosen dari LN tidak?
A : Belum sih.
Q : Pernah belum saat pembelajaran menggunakan media E-learning?
A1: Nggak ada.
Q : di Webnya kan ada itu?
A1: Belum pernah sih.
Q : Setuju tidak kalaiu UIN dikatakan sebagai kampus internasional?
A2 : Belum sih.
Q : Pernah diajar dari dosen LN?
A2 : Belum pernah.
Q : Kalau mahasiswa LN yang terbanyak itu di fakultas mana?
A2 : Malaysia, Thailand.
Q : Di Syariah ada juga ya?
A2 : Iya ada juga.
Q : Itu kelasnya digabung ya?
A2 : Iya digabung dengan kelas yang regular.
Q : Ada fasilitas tertentu yang memang unggul di sini?
A2 : Nggak sih, biasa saja.
Q : Apa sih yang paling wah di UIN ini?
A2 : Bangunannya.
Q : Mana lebih PD antara IAIN atau UIN? Atau bahasa yang lebih simplenya, mana yang memilliki nilai layak
jual lebih antara keduanya?
A2 : UIN.
Q : Kenapa begitu?
A2 : Ya karena lebih wah saja.
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Q : Baik terimakasih atas waktunya.
A2 : Iya sama-sama.
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TRANSKIP WAWANCARA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
No
INFORMAN
1
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
(Rektor UIN SGD)

TRANSKIP
Q : Maaf Prof sebelumnya saya menggangu, kebetulan saya saat ini sedang melakukan penelitian di UIN
Bandung ini.
A : Kenapa kok tertrik melakukan penelitian di UIN Bandung?
Q : Iya Prof saya tertarik melakukan penelitian ini karena kebetulan kajian penelitian saya ada di 2 tempat yaitu;
UIN Riau & Bandung. Nah kedua UIN itulah yang memiliki usia perubahan yang sama pada tahun 2005.
Q : Nah selanjutnya Prof, saya ingin Tanya bagaimana Prof melihat fenomena perubahan PTKIN dari STAIN,
IAIN, & UIN apakah sebuah kebutuhan atau seperti apa Prof?
A : Yaa,,,,tergantung dari sisi mana kita melihatnya, jika kita melihatnya untuk menyesuaikan dari STAIN
menuju IAIN, dan dari IAIN menjadi UIN ya kita butuh itu. Tetapi jika kita melihat perubahan kelembagaan
PTKIN sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam khususnya lembaga pendidikan keagamaan, kalau di
mata saya, semestinya kita tidak harus berubah menjadi universitas. Kenapa? Karena TUSI kita itu
cenderung soal-soal keagamaan. Nah sementara dirosah keagamaan ini masih banyak yang belum kita
tuntaskan. Misalnya, saya beri contoh; di masyarakat masih banyak debatable masalah pengobatan dengan
dibacakan fatihah. Sebagian itu itu mengatakan boleh, nah sebagian itu mengatakan berbau mistik. Nah
semestinya ini jangan dibiarkan di masyarakat menjadi persolan yang diperdebatkan semestinya.
Semestinya PTKIN, IAIN itu yang menyerlesaikan. Caranya bagaimana? Buatlah laboratorium besar baik
yang setuju & maupun yang tidak kumpul di situ. Adu argumen dengan rujukan, dan jika tidak selesai
dengan ini, maka gunakan pendekatan aqliyah. Yuk kita bawa air yang dibacakan al-fatihah ini yukk
kemudian diuji. Bagaimana itu, ada pengaruh apa coba? Nah jika sudah selesai itu, misalnya hasilnya ini,
nah kemudian kita serahkan ke MUI untuk difatwakan. Jadi PTKIN yang mengolahkannya, dan MUI yang
mengsosialisasikannya. Nah saat ini malah tidak, kita setelah melakukan perubahan malah PTKIN itu
terbebani mengejar prodi-prodi umum.
Q : Itu berarti menjadi persoalan tersendiri ya Prof?
A : Ya seperti yang saya ceritakan tadi, itu baru satu contoh. Semestinya itulah yang kita selesaikan. Nah saat ini
kita sudah terlena dengan prodi-prodi umum yang telah kita buka setelah menjadi universitas.
Q : Nah jika begitu Prof nah saat ini kan juga masih banyak lagi PTKIN yang lain, mungkin saja nanti aka nada
PTKIN lain yang menjadi UIN dan tentunya akan menjadi lebih banyak lagi Prof.
A : Kalau hemat saya, mestinya harus ada pembatasan dan dibagi ada yang berhenti diinstitut dan fokus
menyelesaikan persoalan itu. Kalau yang sudah menjadi universitas yaa sudah lah. Maka saya tadi ditanya,
tergantung dari sisi mana dulu. Dan yang sudah terlanjur jadi UIN lanjutkan, dan yang ini yang masih
institute yuk selesaikan dirosah islamiyah.
Q : Ya persoalan di masyarakat masih banyak yang perlu diselesaikan ya Prof….?
A : Iyaa,,selama ini kan masyarakat dibiarkan berdebat dan itu bisa menjadi cikal bakal umat Islam tidak
bersatu. Nah PTKIN, institute agama Islam semestinya bisa menyelesaikan hal-hal seperti itu. Sehingga,
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semestinya persoalan-persolan itu bisa masak / mateng kalau makanan dan jangan dibiarkan. Ada memang
secara dalil, tetapi kan jika tidak ditemukan juga ada cara ketiga yaitu; dengan cara ilmiah. Sehingga kita
nanti bisa mengatakan ohhh betul ada pengaruhnya. Nah nanti kita bisa mengatakan bagaman ijtima’ atau
ijtihad kita, ini akan menjadi keputusan. Sehingga persoalan ini kan bisa diminimalisir, sehingga masyarakat
tidak terombang ambing. Jika saat ini kan masyarakat terombang ambing, akhirnya masyarakat saling
menuduh.
Q : Baik Prof…mungkin saat ini ada juga yang berstigma Prof…jika perubahan IAIN menjadi UIN saat ini
mengikuti mangsa pasar atau kebutuhan, bagaimana dengan hal tersebut Prof?
A : Nah itulah yang menurut saya keliru jika pendidikan Islam berorientasi mangsa pasar. Kan artinya
orientasinya kerja itu. Terbalik dung itu, semestinya kita lembaga pendidikan islam di ranah dakwah
bagaiman kita ini bisa mengajak anak bangsa ini di jalan yang benar. Jadi kita ini terjebak pada mindset barat
yang berorientasi duniawiyah pragmatis. Nah seperti inilah sukses dalam perspektif kita itu yang sering
dipakai sukses versi barat buka sukses versi islam. Bagaima sukses berbasis Barat & Islam. Kalau Barat
sukses berbasis ambisi, dari trap 1 ke trap 2 sampai seterusnya, sehingga manuver-manuver naik trap, maka
itu capek. Nah kalau Islam bagaimana? Sukses berbasis qona’ah. Jadi jika saya menjadi Dekan, dengan
konsep kesuksesan itu maka saya harus bekerja sesuai possisi Dekan sebaik-baiknya.
Q : Semestinya institusi UIN bisa mengkonsep hal tersebut ya Prof?
A : Harusnya begitu. Buka sukses berbasis ambisius.
Q : Begini Prof,,,,dalam konsep manajemen perubahan, saya melihat indikator kenapa sebuah organisasi itu
berubah salah satunya ya memang karena ada yang menyebabkan berubah, sebagaimana yang saya
sebutkan tadi ya mungkin karena kebutuhan mangsa pasar.
A : Saya mau anda nanti, menggugat teori perubahan, teori perubahan kan itu berorientasi barat, nah dalam
teori perubahan islam itu seperti apa? Kalau saya ya tidak setuju indikator perubahan itu mangsa pasar. Jadi
nanti anda analisis itu, dan juga anda buktikan ketika IAIN berubah menjadi UIN karena menggunakan teori
begitu, akibatnya UIN menjadi terbebani prodi baru yang mengakibatkan prodi-prodi lama yang menjadi
visi utamanya tidak terurus secara baik, kira-kira begitu. Nanti bisa tergugat itu teorinya yang mengatakan
perubahan perubahan itu karena indikator berorientasi pasar. Padahal di Islam itu bukan itu. Berubah itu
dari trap 1 ke trap 2 yang lebih baik. Misalnya, dari mengajar kurang menarik menjadi menarik. Jika menarik
mangsa pasar itu sudah otomatis. Jadi nggak usah diciptakan itu mangsa pasar, yang terpenting bagimana
kita bisa menjadi trap 1 menjadi trap 2. Nah itulah yang perlu dianalaisis nanti. Kan nanti akan menjadi
cantik penelitiannya itu menggugat teorinya. Kenapa? Sebab ketika IAIN berubah menjadi UIN, karena
berorientasi pada mangsa pasar, akibatnya prodi yang menjadi misi PTKIN akhirnya terhambat. Kenapa?
Akhirnya pimpinan PTKIN itu akhirnya fokus memperlihatkan prodi-prodi umum karena mangsa pasarnya
tinggi. Padahal secara khusus, nanti baca arah PTKIN itu dirosah islamiyah loh corenya, bukan matematika,
kimia, biologi. Karena kita tadi memakai teori perubahan mangsa pasar orientasinya, akibatnya corenya
malah hilang. Terabaikan paling tidak, kan sayang. Selain itu, diakui atau tidak, di masyarakat prodi UMUM
itu pasti jadi favorit. Dan lambat laun itu akan tergilas. Kalau mau menjadi contoh bagi saya, UNISBA
seperti di Bandung, ini cikal bakalnya dulu itu universitas Islam di Bandung, ketika buka umum, sekarang
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cari prodi agama, agak susah. Dominasinya kedokteran dan umum. Kalau mau lihat di UII, itu dulu cikal
bakalnya agama, coba cari prodi agama agak terpencil di pojok. Nah itu cepat atau lambat akan dialami oleh
UIN-UIN juga kalau rektornya tidak ada keberpihakan. Karena itu, di sini saya mencoba untuk melakukan
proteksi. Prodi agama diamankan, dan prodi umum diprotek, dibatasi, jangan sampai nanti hilang warna
agamanya. Itu dalam rangka kebijakan melakukan jangan sampai prodi agama hilang karena prodi umum.
Nah dalam kaitannya keilmuannya, kan UIN Bandung punya konsep wahyu memandu ilmu. Dan kita harus
punya distingsi apa ini perbedaanya dengan yang yang lain. Nah sekarang kita masih dalam tahap
implementasi kurikulum. Wahyu memandu ilmu. Dengan cara bagaimana mahasiswa itu boleh mengambil
umum, tetapi bernuansa wahyu memandu ilmu.
Q : Saya bisa menyimpulkan hal tersebut sepertinya tidak mudah ya Prof?
A : Tidak mudah itu. Kalau kita biasanya itukan, hebat ilmu biologi, akan tetapi tidak mengerti ilmu tafsir. Maka
saat ini kita sedang ada upaya-upaya mengawinkan. Misalnya adanya tafsir Biologi, Kajian Tafsir Kimia,
saya melihat wahyu menadu ilmu, jika mahasiswa itu sudah memkai jilbab ya sudah wahyu memandu ilmu
itu. Jika anak psikologi mendengar adzan iya itu sudah wahyu memandu ilmu.
Q : Saya melihat secara belum jelas UIN Bandung belum mencantumkan WCU secara jelas di visi dan misi
institusinya. Nah menurut Prof apakah Brand WCU itu sebuah kebutuhan atau seperti apa sih Prof?
A : Yaa,,saya kira sebuah cita-cita juga iya. Cuman kalau saya kan begini, harus realistis juga lah. Steps-stepsnya
harus realistis. Kalau di institusi ini 2025 baru ASEAN lingkupnya. Yaa secara realistis kita itu masih terlalu
jauh. Yaa untuk rangking nasional saja kita masih rangking berapa nih, jadi yaa realistis juga kita harusnya.
Nah pada tahun pertama saya benahi soal akreditasi, nggak boleh di kita ada akreditasi yang C, kecuali
prodi yang baru. Nah untuk tahap berikutnya prodi-prodi beres, kita melangkah ke institusi, saya kepengen
pada tahun 2019 kita A institusinya. Nah berikutnya mungkin jurnal, kemarin kita juga memperoleh Sinta
Award. Jadi kita melakukan hal tersebut secara argumentasi yang sesuai juga. Saya mungkin nanati, setelah
tahun 2025 baru berbicara WCU. Kalau bahasa saya ya harus realistis. Kalau ASEAN saja belum terukur,
bagaimana dengan WCU.
Q : Kalau menurut Prof nih,,,,,apakah bisa dikatakan saat inin UIN Bandung bisa dikatan sudah lebih baik dari
sebelumnya?
A : Wah kalau lebih baik, bukan saya yang bisa menilainya, tetapi paling tidak dulu saat saya menjadi rektor
pertama itu ada C 22 tetapi saat ini 2 tahun pertama itu prodi-prodi tidak ada yang C. jadi minimal B
bahkan banyak juga yang A. meskipun perimbangannya B masih lebih banyak dari A tetapi paling tidak ada
yang A.
Q : Baik Prof sementara itu dulu, nanti jika ada yang perlu saya komunikasikan akan saya komunikasikan.
A : Iyaa,,silakan langsung saja bisa menjumpai saya. Bagaimana pandangan antum selama 1 minggu ini tentang
UIN Bandung?
Q : Secara akademik memang UIN Bandung sudah melebihi UIN Riau.
A : Kalau perpustakaanya apakah sudah ke sana?
Q : Alhamdulillah sudah Prof, berjumpa juga dengan Bpk Ija.
A : Kalau di UIN Riau apakah sudah 24 jam juga by sistem.
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Q : Sudah Prof. Kalau yang agak beda, di UIN Riau itu sudah ingklud di beberapa fakultas. Nah target untuk di
UIN Bandung kemarin disampaikan digitalisasi.
A : Kalau di kampus sini memang soal parkir jadi problem tersendiri.
Q : Kalau dulu apakah tidak diproyeksikan ada luas lahan yang lebih Prof?
A : Ohh,,,belum. Ketika ini bangun, baru dapat lahan ini yang dari Pemprov. Kalau sini kan dapat 28.000 hektar
saja sudah hebat. Kalau di riau mungkin ratusan. Ini dulu ada problem kenapa tidak ada Basment dibangun,
ya karena ini dulu kalau digali air ini bawahnya. Yaa dahulu juga belum terfikir jika akan besar seperti ini.
Nah kalau proyeksi saya di kampus 3 yang akan mengdistingsikan kita dengan kampus lain sarjana ulama
zaman now yaitu bekerja sama dengan Bupati & Walikota. Dan pendanaan itu sepenuhnya dari mereka. Jadi
nanti Bupati & Wali Kota mencari Ustadz-Ustadz yang bisa membaca kitab dipilih untuk mengikuti program
tersebut. Jadi konsepnya Sarjana ulama zaman Now. Pesantren juga ada, tetapi banyak juga yang tidak
menguasai IT. Nah inilah kita harus memberi contoh. Ulama’ harus juga bisa IT. Inilah ulama’ yang zaman
now yang berbasis IT.
Q : Baik mungkin demikian Prof terimakasih atas waktunya.
A : Ok baik sama-sama.
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Q : Maaf Prof menggangu waktunya.
A : Apakah sebelumnya sudah pernah bertemu, atau baru bertemu kali ini?
Q : Baru pertama ini Prof. Iya Prof minggu yang lewat diminta untuk ke yang lain dahulu, baru kemudian ke
sini. Iya terkait ini Prof, sudah berapa lama Prof menjabat di sini?
A : Sudah 3 tahun.
Q : Jika melihat sebuah trend perubahan IAIN ke UIN apakah itu sebuah kebutuhan atau seperti apa Prof?
A : Yaa dikatakan kebutuhan atau keniscayaan juga bisa jadi. Jadi saat ini agar tidak mendikotomikan antara
ilmu keagamaan dan ilmu umum. Itu dari satu aspek, dan dari aspek lain saya melihat itu tidak fokus jika
dilihat yang semestinya PTKIN itu menekuni prodi-prodi keagamaan. Jadi mungkin latarbelakangnya tadi
mungkin tidak lagi mendikotomikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Sebenarnya istilah ilmu umum itu
juga kurang tepat, karena pada hakikatnya dalam Islam itu ya ilmu itu cuma ada ilmu kauniyah & ilmu
qur’aniyat. Kauniyah itu yang misalnya yang ada pada PT umum itu, sedangkan yang qur’aniyat itu yang
ada di PTKIN. Nah semestinya PTKIN itu ya tidak mendikotomikan hal tersbut. Nah dalam hal itu memang
menjadi posiitif. Tetapi aspek lain itu menjadi tidak fokus.
Q : Tetapi jika melihat hal tersebut sepertinya tidak mudah ya Prof?
A : Sebenarnya ya sudah tidak terdikotomikan jika kita melihat keilmuan klasik dulu. Nah sekarang ini kan
sudah terlanjur terpisah. Nah perlu kiranya memadukan konsep integrasi tersebut. Kalau di UIN saya kira
sudah jelas, sudah ada visi, sudah ada jargon wahyu memandu ilmu. Nah di situ saya melihat ada
keseimbangan antara ilmu aqliyah dengan ilmu naqliyah. Jadi hikikat keduanya intinya adalah
keseimbangan antara keduanya.
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Q : Jika melihat perkembangan perubahan UIN sejak tahun 2005 itu apakah hingga saat ini sudah tercapai tujuan
atau malah terlalu banyak beban Prof?
A : Jika pengembangan ilmu, sebenarnya sudah ada arah ke integrasi sebenarnya. Memang sudah mengarah ke
situ integrasi, lembaganya kan ada konsorsium wahyu memandu ilmu. Nah sampai saat ini memang belum
ada yang dikhawatirkan karena seiring perkembangan prodi-prodi umum juga diiringi prodi-prodi agama.
Akan tetapi hal ini juga perlu diantisipasi, sebab ada prodi-prodi agama yang juga langka peminat.
Sementara prodi umum jika tidak dibatasi bisa berlebih. Nah kebijakan UIN menjaga kesemimbangan
wahyu memandu ilmu. Nah jika tidak dibatasi, nanti bisa jadi yang pokok dikalahkan dengan yang bukan
pokok. Maka prodi-prodi umum jangan sampai terlalu banyak dengan prodi-prodi agama, nah
mahasiswanya juga kan demikian.
Q : Nah mungkin jika ada orang berfikiran nanti jika berubah menjadi UIN prodi-prodi agama akan tergeser
Prof.
A : Kalau di UIN Bandung belum terlihat yaaa. Sekarang di ilmu tafsir & ilmu hadis lumayan banyak di situ.
Nah memang Studi Agama-Agama sejak dulu sebelum menjadi UIN pun memang langka. Satu lagi, filsafat,
akidah Islam juga. Namun ini perlu diantisipasi juga jika terlalu terbuka prodi-prodi umum akan hilang
juga. Nah saat ini kami melakukan proses itu dalam Input. Nah di situ dalam jalur mandiri diharuskan
memilih 3 pilihan. Jadi tidak bisa misalnya keduanya berada di fakultas Saintek misalnya, atau keduanya di
Ushuluddin. Nah Alhamdulillah itu sudah tertangani. Nah arah kelangkaan peminat memang betul ada.
Q : Nah saya mungkin agak kurang paham nih Prof terkait perkembangan di 2 PT baik UIN Riau maupun UIN
Bandung yang memiliki 1 prodi/fakultas yang menurut saya tidak bisa dikembangkan Prof. apakah terkait
kesulitan regulasi dalam mengembangkan prodi tersebut atau seperti apa Prof?
A : Nah sebenarnya saya juga pernah bertanya terkait hal tersebut kan ada berbagai macam psikologi, seperti
psikologi perkembangan & psikologi-psikologi yang lain. Nah ternyata mereka mengatakan ada
kesepakatan mereka bahwa ilmu-ilmu psikologi tidak ada prodi-prodi seperti itu. Nah itu sama saja, di
Unpad juga tidak ada seperti itu. Begitu juga di UIN fakultas psikologi tidak ada prodi-prodinya.
Q : Nah ini Prof, kan ini terkait tema penelitian saya yaitu WCU apakah hal itu juga perlu dicapai UIN atau
hanya berproses saja nanti juga akan mencapai itu Prof?
A : Yaa berproses, WCU itu kan tergantung konsepnya. Apakah kelasnya kelas biasanya, namun pengantarnya
menggunakan pengantar kelas internasional atau seperti apa. Atau mungkin kita ada prodi unggulan yang
berdasarkan tantangan dunia. Misalnya prodi apa, yah tergantung konsepnya. Misalnya kelasnya, dosennya,
bahasa pengantarnya sudah berstandar internasional, itu bisa saja ke arah ke sana. Nah kalau kita itu kita
kembangkan terkait kajian Islam Asia Tenggara di Pasca, nah itu kan juga sudah WCU. Nah jadi tergantung,
apakah WCU itu pada kajiannya atau pada standard teknis (kelas, bahasa atau apa).
Q : Jika di bagian akademik Prof, apa yang perlu dikembangkan kedepannya Prof?
A : Pertama harus membenahi sistem rekrutmen input mahasiswa. Input itu sendiri menentukan kualitas
output. Yang kedua memperkuat perangkat-perangkat CBT baik yang mandiri apalagi yang nasional sudah
berbasis CBT. Kemudian rekrutmen tenaga ahli PTIPD. Kemudian juga mengkaji kembali kurikulum
terhadap BSNP sejauh mana singkronisasinya pengembangan prodi-prodi yang ada di UIN ini.
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Q : Kalau konsep team teaching itu memang sudah lama terbentuk ya Prof?
A : Ohh..sudah lama dan konsorsium juga. Di tingkat fakultas ada kelompok-kelompok dosen, dan kusus ilmu
itu di konsorsium itu.
Q : Baik Prof terimakash atas waktunya.
A : Baik sama-sama sukses…untuk researchnya.
Q : Assalamu’alaikum Wr. Wb, maaf Prof menggangu, ini saya sedang melakukan penelitian di UIN Bandung
terkait manajemen perubahan PTKIN menuju WCU.
A : Nah ini, baca saja buku ini, itu tentang UIN Bandung. Kan ini tentang WCU, ya itu saja saya kira bisa anda
gali dari buku tersebut.
Q : Baik Prof akan saya baca bukunya. Nah selanjutnya saya minta pendapatnya Prof, sejauh ini kan perjalanan
sejak perubahan IAIN menjadi UIN pada tahun 2005 tentu Prof sudah menjadi saksi hidup sejarah pada saat
itu hingga saat ini apakah perkembangannya sudah lebih baik atau seperti apa Prof?
A : Ya Alhamdulillah, setelah beberapa indikator kurikulum sudah masuk acuan wahyu memandu ilmu,
termasuk pada penulisan tugas akhir penelitian, baik S1, S2, S3 itu sudah masuk. Konsepnya kan pada
dasarnya itu, mengintegrasikan keilmuan agama dan sains. Maka ada bimbingan disertasi yang saya
bimbing itu bagus tentang implementasi wahyu memandu ilmu di UIN Bandung atas nama Husni.
Pokoknya ada disertasi Husni tentang wahyu memandu ilmu. Jadi nanti apa yang saudara tanyakan ada di
situ.
Q : Terkait kendalanya Prof? terkait UIN kan Wider Mandate nah saat ini kan menjadi UIN apakah ada
kegamangan tidak Prof?
A : Dosennya, terkadang dosen pandai ilmu agama akan tetapi ilmu pengetahuan sains & teknologinya kurang,
begitu juga sebaliknya. Maka dengan sistem TIM TEACHING, jadi ada dosen tafsir, ada dosen sistem
informatika.
Q : Nah mungkin ada tidak kegamangan fakultas ushuluddin yang mungkin kurang diminati Prof?
A : Ya ada tidak ada UIN fakultas Ushuluddin dari dulu sama juga tidak mempengaruhi memang peminatnya
tidak begitu banyak.
Q : Baik Prof mungkin nanti bisa saya pelajari Prof, dan jika ada yang kurang jelas nanti saya akan berdiskusi
dengan Prof kembali. Terimakasih banyak Prof sebelumnya telah meluangkan waktu.

Q : Maaf pak Dindin menggangu, saya mengetahui terkait kelembagaan UIN Bandung ini.
A : Ohh…silakan…
Q : Kalau perubahan UIN kan sejak tahun 2005, nah terkait hal itu apakah hingga saat ini grafik perkembangan
UIN sudah lebih baik dari sebelumnya, baik prodinya maupun institusinya?
A : Tergantung, saudara melihatnya dari sudut pandang apa dulu? Nah jika dari sudut pandang aktreditasi
prodinya itu meningkat. Dulu pada tahun 2004/2005 itu belum ada akreditasi saat transformasi itu kan.
Akreditasi A itu 2014 itupun baru 4. Saat ini 2018 ya,,,,sudah 15. Dari sisi jumlah dosen Doktor meningkat.
Begitu juga dari sisi professor juga meningkat. Jadi tergantung, dari perspektif peneliti apa yang anda ukur
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dari pengingkatan itu.
Q : Nah selanjutnya Pak, saat ini kan banyak kampus menggunakan brand WCU. Nah apakah UIN sendiri
melihat untuk menuju kea rah WCU itu mesti berubah ke UIN terlebih dahulu?
A : Nah,,,,kalau menurut saya WCU menurut anda kan QS ya,,,nah itu jauh apalagi UIN Bandung untuk
mengarah itu masih jauh. Saya melihat di UIN Bandung belum mengikuti dalam proses itu. UIN Bandung
baru…..
Q : ASEAN?
A : Bukan,,,,indikatornya kan jelas WCU yang antum maksuik itu kan 2 yaitu; satu QS, dan kedua adalah TGI the
high education. Bandung belum menapaki proses itu. Baru sedang mengikhtiyarkan standard nasional yang
di BAN PT itu untuk akreditasi A itu. Jadi kalau tadi maksud antum adalah WCU itu adalah sebagai sebuah
mimpi, yaaa Ok Ok saja. Namanya mimpi pimpinan boleh saja. Tetapi kami di LPM itu target-targetnya
harus terukur. Betul tidak?
Q : Iya betul itu. Kemarin berdiskusi dengan pak rektor juga menyampaikan mimpi kita harus realistis dan
terukur.
A : Iyaa,,betul itu. Jadi kalau antum Tanya WCU sebagai sebuah mimpi it’s Ok. Akan tetapi jika sebagai target
masih jauh. Nah yang saya tahu PTKIN saja yang sudah masuk WCU itu baru Jakarta. Jogja saja yang
akreditasi sudah bagus saja masih belum. Apalagi Bandung masih belum ya kita realistis saja. Jadi saya
bilang tadi konsepnya WCU dalam indikator apa?
Q : Tetapi jika melihat gejala yang saat ini banyak PTKIN ingin berubah menjadi UIN apakah itu bagian dari
akses perluasan kearah ke situ (WCU) atau tidak?
A : Makanya maksud antum WCU itu apa? Kalau QS itu tidak nyambung.
Q : Iya kalau saya bisa gambarkan sebagai contoh misalnya, di UIN Riau itu sudah secara jelas memakai WCU
meskipun mungkin saja secara isinya belum secara keseluruhan WCU. Saya melihat dari sisi Brandednya.
A : Yaa justru menurut saya malah Jogja yang sudah. Pak Yudian (rektor) bilang bahwa WCU in Islamic studies
dan itu logis. Karena mungkin ia bisa mengalahkan IIUM yang ada di Malaysia. Nah di Harvard juga ada
Islamic Studies akan tetapi belum University kan. Misalkan di Unpad ada ekonomi syari’ah, tetapi kan
kajian bukan university. Nah hal seperti itu saya kira lebih rasional. Nah jika WCU itu saya kira masih
mimpi bagi pungguk merindukan bulan. Mungkin bagi rektor untuk memiliki mimpi wajar. Nah untuk UIN
Bandung untuk merealisasikan itu yaitu wahyu memandu ilmu dalam membina ahlakul karimah di
ASEAN. Itu lebih rasional, term wahyu memandu ilmu tidak ada di kampus lain.
Q : Jika kita melihat sampai saat ini kan sudah ada 17 UIN yang melakukan perubahan, nah melihat hal tersebut
apakah mau tidak mau memang perubahan UIN sudah menjadi keharusan? Atau malah menjadi persoalan
tersendiri dan bahkan menjadi beban tersendiri.
A : Tergantung perspektif sebetulnya. Kalau perspektif kementerian gagah kan? Jadi begini kan standard renstra
kementerian agama itu kan ada AKSES, PENJAMINAN MUTU, satu lagi saya lupa. Akses misalnya, kan
saat ini anak kampung sudah beda dengan anak dulu. Saat ini kan anak santri kampung sudah bisa
kedokteran Jakarta. Nah itu kan akses. Nah misalnya ada guru besar dari sekian ribu alumni PTKIN paling
hanya satu dua saja yang mampu bersaing. Nah itu yang dimaksud kementerian. Tetapi dalam masing-
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masing internal kampus gagap saya kira. Masalahnya, satu mereka belum bisa memformulasikan apa sih
distingsinya apa sih perbedaanya. Misalnya UIN Bandung dengan Banten dan yang lainnya juga. Misalnya
setelah mereka menjadi UIN diberikan bantuan pembangunan bagus apa setelah itu, kan bingung juga. Saya
juga tahu mereka bingun apa distingsinya.
Q : Apakah itu berpengaruh dengan SDMnya?
A : Ya banyak faktor, kalau di kementerian mungkin Ok perluasan akses, bancmarking dengan kampus PTU
yang lain gagah. Akan tetapi dengan perspektif kampus masing-masing mereka gagap. Artinya butuh waktu
untuk memposisikan dirinya sebagai universitas. Wong karakter kita itu karakter pesantren, mana ada what
you do what you want, Jogja saja coba kamu Tanya faktanya tidak sebagus yang dibayangkan. Jakarta saja
sama. Misalnya kayak Gugun kamu Tanya apakah dia mengajar di kampus UIN Jakarta? Dia kan hanya
analis politik. Tetapi kan secara tidak langsung dia sudah mempromosikan UIN Jakarta di muka public.
Akan tetapi di UGM, UNPAD, UPI dan berbagai kampus lain tidak begitu. Dari segi publikasinya saja beda
dari yang kuliah atau mengajar di kampus umum dengan kampus PTKIN jelas beda. ITB itu tidak heran jika
lulus S3 sudah punya publikasi 3 karena memang sudah sejak awal mereka mengseting mewajibkan
mahasiswanya wajib menulis bersama Professornya. Nah itulah yang saya bilang kultur yang sebenarnya
kita itu belum siap.
Q : Berarti yang lama-lama juga sama saja itu pak?
A : Oh,,,no no kalau yang lama-lama sudah mulai akulturasi atau sudah mulai fittinglah. Karena mereka seperti
UIN Jakarta, Jogja kan termasuk generasi awal. Kalau yang generasi PTKIN perubahan seteah itu saya kira
masih gagaplah. Ya sama kita juga masih belum fit-fit juga lah. Dari segi SDMnya, kan masih kultur-kultur
lama lah.
Q : Hal tersebut terkait dari SDMnya atau sistemnya?
A : Pemahamannya tentang high education itu sendiri. Contoh begini, tentang rekrutmen mungkin kampus
antum juga sama. Saat ini kan harus sama dengan kebutuhan prodi. Nah itu temen saya nggak seprodi, kan
dulu masih bisa masuk dan bisa ngajar. Sekarang kan tidak bisa. Nah itu kan fakta. Nah mungkin yang
lainnya terkait melek teknologi, mungkin kalau kita hilangkan yang tidak bisa-bisa susah juga. Mak dari itu
butuh waktu.
Q : Terkait yang saya kaji ini Prof, yang menarik dari benang merahnya dari kedua PT ini adalah; UIN Bandung
menjuarai Sinta 1, HKI juga terbanyak, kemarin saya diskusi dengan LP2M itu mereka mengatakan UIN
punya SDM akan tetapi sistemnya belum maksimal, akan tetapi UIN Riau itu sitemnya sudah bagus, akan
tetapi SDMnya masih kurang maksimal. Jadi kalau di Riau itu sistemnya sudah bagus akan tetapi SDMnya
masih kurang bagus. Maka baru kemudian muncullah, ada pemeringkatan UIN Bandung menjuarai Sinta 1
dan HKI, nah terkait hal itu mungkinkah terjadi demikian?
A : Iya bisa, persoalan Sinta itu kan sebenarnya persoalan strategi saja. Jadi siapa duluan tahu strategi saja
sebetulnya. Memang benar SDM itu menjadi persoalan utama juga.
Q : Memang saat awal saya mengetahui informasi awal dulu saya mendengar secara SDM dia memang sudah
Ok, dan berbalik dengan UIN Riau itu luas lahan sudah Ok akan tetapi SDM agak kurang. Kalau untuk
pengembangan selanjutnya khususnya LPM target utama apa yang menjadi target utama beberapa tahun ke
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depan?
A : Ya bagi saya karena indikator baik itu kan akreditasi ya,,,,. Nah akreditasi institusi itu sumbernya dari
akreditasi prodi. Nah akreditasi prodi itu sumbernya dari rasio dosen dan mahasiswa. Maka kita dorong
sumbu awalnya itu dari situ dulu. Jadi menerima mahasiswa banyak itu belum tentu menjadi bagus. Bisa
jadi akan menjadi jelek akreditasinya.
Q : Iyaa,,,bisa menjadi kena di akreditasi ya?
A : Iyaa…..terus kita juga meminta kebutuhan dosen sesuai dengan kebutuhan prodi. Jadi mimpi kita jika ingin
akrteditasi bagus akan tetapi rasionya belum tepat. Mungkin kalau yang lainnya itu kan bisa dibuat, tetapi
kalau ini memang harus ada.
Q : Kalau untuk UIN Bandung itu memang tidak menggunakan ISO ya Pak?
A : ISO itu bukan akreditasi, ISO adalah yang kami pahamai kan hanya sebagian kecil dari luar kalau tidak salah
penilaiannya hanya 5. Bagus memang, akan tetapi menurut kami karena ada faktor-faktor yang kurang pas
maka kita tidak memakai ISO dulu.
Q : Jadi memaksimalkan BAN-PT dulu ya Pak? Atau ada yang tidak sesuai?
A : Tentang ISO ini kita punya pengalaman yang tidak bagus dari beberapa fakultas. Karena hal itu maka untuk
institusi kita offkan saja. Bahkan kita juga sudah pernah pelatihan tentang itu juga.
Q : Baik Pak Dindin sementara itu dulu, nanti jika ada informasi yang belum saya peroleh saya akan berdiskusi
kembali.
A : Ok baik, siap, silakan dengan senang hati.
5

Dr. H. Ija Suntana, M.Ag
(Kepala Perpustakaan)

Q : Maaf pak sebelumnya saya telah menggangu waktu bapak. Apakah sudah lama Bapak di sini?
A : Saya 2015/2016 lah saya efektifnya saya di sini. Sudah 3 tahuanan lah. Saya dulu di penjaminan mutu
sebelum di sini.
Q : Nah saat ini kan saya sedang melakukan kajian WCU. Nah khusunya untuk perpustakaanya di UIN
Bandung itu sudah seperti apa sih pak? Termasuk, layanan, koleksi, fasilitas dll.
A : Kalau layanan di sini 24 jam kita. Sudah online semua. Jadi di atas sudah tidak lagi menggunaakan
karyawan, sudah menggunakan mesin semua. Karyawan hanya memantau saja.
Q : Kalau keterlambatan mungkin?
A : Iya untuk mengembalikan, termasuk keterlambatan sebenarnya sudah 24 jam. Nah saat dia akan minjam
kembali dia akan terblok kecuali dia selesaikan dulu masalah keterlambatannya yaitu dendanya. Jadi
termasuk perpinjaman, perpaanjangan kita juga sudah tidak mesti datang ke sini. Jadi mahasiswa tinggal
masuk OPAC nah di situ ada menu perpanjangan nah mahasiswa tinggal klik perpanjangan dimanapun itu
untuk satu kali perpanjangan saja.
Q : Masalah pengadaan seperti apa Pak?
A : Nah untuk pengadaan kita kan koleksi elektronik, namun yang hard juga masih. Nah kita sudah ada 4
database untuk buku-buku elektronik yaitu; Sinkej, Proquest, Ebsco, Cambridge, termasuk kita sebetulnya
dihibahi oleh BI Springer.
Q : Yang 4 itu berarti biayanya lumayan ya Pak?
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Dr. Irawan, M.Pd
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A : Iyaa,,lumayan, akan tetapi kita juga dihibahi oleh lembaga yang membantu kita. Nah banyak yan yang
menghibahkan termasuk BI, Dikti juga demikian.
Q : Kalau untuk pengadaan buku yang fisik itu per tahun atau per apa?
A : Tergantung ya itu,,,, dan sebenarnya untuk fisik hari ini sudah ketinggalan isu sebenarnya. Karena saat ini
update pengetahuannya ada di jurnal. Jadi jurnal itu yang pengadaan yang berbayar ya Ok, yang free yang
melalui kerjasama link juga kita lakukan. Terakhir saya dengan universitas Leiden baru di linkan hari senin
kemarin, seminggu yang lewat. Alhamdulillah dari Leiden, repositorinya, jurnalnya sudah bisa kita akses
dari sini.
Q : Itu prabayar atau tidak?
A : Ohh…itu karena hasil kerjasama jadi free. Jadi repositorinya itu sudah sangat lengkap sekali dari penelitiaan
luarnya termasuk penelitian orang dalam sendiri.
Q : Saya kebetulan pengalaman sebelum di sini wawancara di UIN Riau, nah terkait alat mesin layannya seperti
apa Pak?
A : Terkait hal itu kita sudah memiliki mesin layanan yang sangat cepat, jadi untuk melayani 2000 orang per hari
tidak ada masalah. Karena kita sudah punya 2 mesin di atas, jadi per 1 transaksi saja cukup 2 detik.
Q : Berarti sudah tidak ada lagi kekurangan dengan unit itu?
A : Sementara ini menurut hitungan kita dengan 2 unit, yang sebenarnya punya 3 dan yang satunya tidak kita
fungsikan karena harus diupdate karena sudah lama dan dengan 2 unit itu sebenarnya sudah cukup.
Q : Berarti 2 unit itu sedah bisa untuk layanan baik peminjaman maupun pengembalian?
A : Iyaa,,betul di sana sudah bisa kedua-duanya dan di sana sudah finger print.
Q : Kalau terkait kendalanya apa saja itu pak?
A : Kendalanya ada 2 mas,,,Pertama user (para pengguna) yaitu tidak punya budaya merawat barangnya sendiri
itu yang saya lihat. Banyak para pengguna kurang merawat barang yang ada itu. Mungkin masnya tahulah
gimana budaya para pengguna kita. Yang kedua menurut saya anggaran yang kementerian agama ini
tugasnya untuk bisa mengsupport koleksi-koleksi yang masih minim sekali. Dan ini problem dimana-mana.
Akan tetapi jika problem teknologi dan yang lain-lain saya tidak terkendala karena saya dapat CSI itu
banyak sekali dapat dari perusahaan-perusahaan banyak membantu untuk mengembangkan kerusakankerusakaan itu. Jadi perusahaan-perusahaan luar yang membantu kita itu sangat banyak sekali, jadi kita
tidak terkendala dengan teknologi. Akan tetapi kalau koleksi fisik, karena itu hartus dibeli dan tidak bisa
sifatnya kerjasama, maka itulah problem utamanya.
Q : Assalamu ‘Alaikum Wr Wb,,,,maaf Pak saat ini menjabat sebagai ketua atau apa pak di konsorsium?
A : Sekretaris saya di konsorsium. Nah bu Penti itu dulunya bagian penelitian, nah karena bendahara tidak ada,
maka beliau jadi bendahara.
Q : Nahhh ini yang ingin saya tanyakan pak Irawan, sebenarnya tren perubahan dari IAIN menuju UIN itu
sebenarnya sebuah kebutuhan atau apa sih Pak? Atau justru ketika terjadi perubahan dari IAIN menjadi
UIN itu menjadi beban tersendiri khususnya PTKIN.
A : Kalau menurut saya, dari tahun 2002 hingga tahun 2010 itu sebuah kebutuhan. 2002 itukan pertama Jakarta,
2004 itu Jogja, 2005 itu Bandung, Makasar, Riau nah itu saya sebut sebagai periode pertama pelopor. Baru
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periode kedua 2006/2010 itu UIN Semarang UIN Surabaya, nah mungkin hingga saat ini sudah mencapai
periode ke-4. Tapi justru menurut saya setelah periode-periode 2015 bukan berarti tidak penting perubahan
IAIN menjadi UIN. Artinya tidak perlu seluruh IAIN seluruhnya berubah menjadi UIN.
Q : Artinya perlu dibatasi?
A : Bukan dibatasi, kan yang menjadi persolan itu. Ruang lingkup kerja UIN, IAIN, dan STAIN itu seperti
bertumpang tindih. STAIN menjadi IAIN masih ok dalam satu ciri khas Islamic studiesnya kuat. Nah saat
berubah menjadi UIN ini didorong secara maksimal betul padahal sebetulnya tugas IAIN sangat penting.
Tugas IAIN itu kan lebih khusus mengembangkan Islamic Studies. Nah sedangkan ke UIN itu lebih ke
pengembangn sain teknologi. Nah saya juga membagi 3 periode konten yaitu; 1) Periode fiqih. Itu dari STI
waktu di Jogjakarta hingga ke IAIN awal. 2) Perode filosofi. Itu periode filsafat. Nah perubahan IAIN
menjadi UIN itu perubahan saintek sebetulnya yaitu research oriented. Jadi ada periode fiqih, itu pada masa
awal-awal itu pada masa Moh. Hatta, banyak fiqih kan itu. Jadi intinya orang belajar fiqih pada saat itu. Nah
berubah menjadi IAIN terutama pada tahun 80/90 periode filosofis ditandai dengan pelopor oleh Prof.
Harun Nasution & Prof. Ali Mukti pada saat itu. Jadi saat itu mata pelajaran filsafat sangat banyak sekali
pada saat itu. Seperti filsafat umum, filsafat pendidikan, filsafat Islam, filsafat ilmu. Nah periode fiqih
memang mengajarkan ilmu-ilmu fiqhiyah yang memang mengajarkan ilmu-ilmu fiqhiyah, sedangkan pada
periode IAIN itu Pak Harun ingin membuka cara berfikir umat Islam yang semestinya tidak terlalu
terdoktrin oleh ajaran fiqih, tetapi umat Islam ingin rasional. Nah perubahan IAIN menjadi UIN itu tanda
awal menuju research sebetulnya. Jadi dibukanya fakultas-fakultas sain dan teknologi itu memaksa cara
berfikir civitas akademika itu saintis oriented. Nah rata-rata teman-teman yang mencoba merubah itu
kebanyakan belum punya orientasi yang jelas cara merubah sain yang baru ini. Nah kebanyak yang ada
terpenting berubah dulu, tetapi dalam hal pengembangan ke sain dan keteknikannya belum banyak
diperhitungkan dengan cermat. Nah yang terpenting mereka berubah kelembagaannya dapat IDB bereslah.
Dan itu tidak masalah secara kelembagaan. Nah dalam kontek konsorsium, itu justru dibentuknya
konsorsium memperjelas paradigma keilmuan apa yang akan kita usung. Maka untuk UIN Bandung
mengusung paradigma Wahyu Memandu Ilmu. Itu diolah terus supaya jelas tidak ngawang-ngawang, dan
tidak abstrak. Nah teman-teman yang ingin berubah dari IAIN menjadi UIN, itu harus memahami betul
bahwa tugas berikutnya itu menjadi Saintis itu lebih penting dibandingkan menjadi teolog, dibandingkan
menjadi penceramah atau pengkhutbah. Nah saat ini terbukti, tagihan dari kemenristek Dikti dan
masyarakat global adalah produksi hasil-hasil research. Nah jika yang demikian tidak didukung dengan
research yang kuat, maka yang demikian itu perubahan IAIN menjadi UIN kurang bermakna. Nah saya juga
pernah bertemu dengan Profesor dari LN misalnya Ronaldo Kinbord kemudian Profesor dari Jerman da
nada juga dari Amerika, dan saya Tanya bagaimana merubah orientasi keilmuan dari mereka menyebutnya
Bibel University nah universitas Bibel itu sebenarnya universitas keagamaan, Katolik, Harvard, Oxvord,
pada prinsipnya mereka itu sama dulunya IAIN lalu mereka berubah menjadi Universitas, di Oxford dulu
ada universitas Katolik ada, seperti gereja sebetulnya. Oxford, Cambridge, itu gereja asalnya. Nah kemudian
berubah menjadi universitas, kan itu perlu waktu lama. Nah pada prinsipnya mereka mengatakan pada
dasarnya semua universitas di seluruh dunia adalah Bibel University. Nah dalam konteks Islam universitas
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keagamaan.
Q : Nah tentu mungkin ada aspek pernbedaan perubahan institusi yang ada di LN dengan di Indonesia itu?
A : Mereka merubah tradisi agama ke tradisi research itu kan perlu waktu yang panjang berabad-abad. Nah
IAIN itu kan berubah menjadi UIN itu kalau dievaluasi dibawah 10 tahun itu terlalu dini saya kira. Itu jika
untuk dievaluasi, nah jika untuk research kualitatif it’s ok. Nah sekarang sejak 2002 hingga 2018 itu sudah
harus dievaluasi. Nah researchnya itu sudah harus research evaluasi bukan lagi research deskriptif ya….jadi
betul-betul dievaluasi, disurvei, apakah betul-betul perubahan IAIN itu bermakna atau tidak. Justru juga PT
di luar PTKIN itu juga harus dievaluasi apakah ada dampaknya atau tidak. Tetapi secara kualitatif mereka
itu pasti ada dampaknya. Nah 2010 saya di Malang saya research di sana, saya chek ke UM. Nah dulu saat
menjadi STAIN, orang IKIP Malang itu tidak mengenal namanya STAIN. Nah setelah menjadi UIN, IKIP
Malang itu mengenal karena bangunannya besar. Itulah salah satu kecil dampaknya. Apalagi waktu itu
rektornya alumnus Brawijaya. Di Jogja juga sama, tahun 90an IAIN juga tidak di kenal. Nah setelah berubah
menjadi universitas, bangunan besar dan mahasiswa banyak dikenal. Jadi dampaknya itu ada. Nah untuk
saat ini saya kira perlu diskoring, apakah perubahan untuk saat ini masih perlu dianggap perlu atau tidak?
Atau justru kita mulai kehilangan institute yang benar-benar membidangi kajian islam kalau semuanya ingin
berubah.
Q : Nah jika kita melihat fenomena dan kekhawatiran sebagimana yang Bpk sampaikan tadi, contoh kasus di UII
Jogjakarta itu dulu kan sebenarnya cikal bakal kampus yang memang dimulai dengan fakultas keagamaan
sebetulnya. Nah jika melihat saat ini fakultas-fakultas cikal bakal keagamaan yang ada saat ini terpinggirkan.
Mungkin masih banyak lagi jika kita ambil contohnya.
A : Nah untuk UII sebetulnya IAIN itu bersal dari UII. Yang UII fakultas umumnya tidak mau dinegrikan, yang
fakultas agamanya mau dinegrikan nah jadilah PTKIN menjadi IAIN. Nah memang untuk saat ini fakultas
agamnya tidak banyak di UII. Memang betul kekhawatiran para pendahulu kita itu jika kita berubah
menjadi universitas jadi diri keagamaanya hilang. Nah menurut saya itu tidak harus semuanya berubah
menjadi UIN. Karena perubahan itu kan ada yang berubah, ada pula yang tetap tidak berubah. Nah yang
berubah status lembaganya tetapi identitas Islamik universitinya tidak berubah. Itu tidak akan berubah,
karena secara kebangsaan Indonesia adalah masyarakat religious. Bidang apapun di Indonesia ini pasti
berkaitan dengan agama. Yang selanjutnya kasusnya berbeda dengan UII dengan UNINUS atau dengan
kampus yang lain karena secara manajerial mereka ditangani oleh Kemenristek Dikti bukan oleh Kemenag.
Nah kalau masih ditangani oleh Kemenag, kita bisa menjamin identitas keagamaanya tidak akan hilang.
Yang menjadi persoalan bagi saya saat ini adalah fokus atau beban tanggungjawab. Jadi kalau ada 1 IAIN
yang tidak berubah menjadi UIN mungkin bisa fokus untuk mengembangkan kajian Islamic studies. Nah
yang non-saintek misalnya, mungkin bisa fokus khusus pendakwah bukan peneliti. Nah kalau di universitas
itu harus mencetak peneliti.
Q : Jadi di universitas itu perpaduan antara agama dan sains ya pak?
A : Betul, kebetulan saya di konsorsium itu kita punya tradisi sains islam pada abad pertengahan itu. Nah itu
dikerjakan UIN. Akan tetapi di Indonesia ini pendakwah masih penting, karena di masyarakat Indonesia
masih penuh doktrin-doktrin teologi. Atau ada pola piker yang dibangun oleh universitas Islam yang maju
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itu tidak harus sekuler.
Q : Nah jika kita melihat di fakultas-fakultas yang ada di UIN nih Pak, kan prodi-prodi agama tidak lebih
banyak dari prodi umum tuh pak. Tadi baru saja kita berjumpa ke Warek 1 beliau mengatakan bahwa hal itu
nanti perannya ke dalam kebijakan kita. Membatasi. Jangan sampai yang prodi umum nanti overlapping
membuka lebih banyak prodi dengan prodi yang non-umum atau prodi agama nanti terhimpit. Nah terkait
hal itu bagaimana menurut Bpk?
A : Sebetulnya UIN Bandung itu telah membuat masterplan itu sebetulnya sebuah persoalan atau bukan.
Persoalannya sebetulnya bukan banyak atau tidaknya jurusan agamanya, justru biarkan prodi-prodi umum
itu berkembang akan tetapi biarkan ciri khas keislamannya terinjeksi. Makanya kita punya jargon wahyu
memandu ilmu. Misalnya kita membuka prodi matematika, bukan berarti materi keagamannya
diperbanyak, akan tetapi tradisi matematika pada zaman kejayaan keislaman dahulu itu harus digali. Jadi
tetap koridornya matematika, tetapi identitas keislaman kajian matematikan pada zaman dahulu itu harus
menjadi karakteristik UIN. Buka jurusan fisika, teknik, kalau dibuka tradisi keislaman maka itu menjadi ciri
khas UIN. Jadi menurut saya bukan persoalan kuantitaf harus seimbang antara prodi umum dan agama. jadi
misalnya lebih banyak prodi umumnya, itu tidak masalah akan tetapi paling tidak ada rujukan utama kajian
keislamannya yang menjadi ciri khasnya. Dengan begitu nanti akan muncul identitas. Jadi menurut saya
tidak khawatir kalau masalah jumlah. Nah justru yang harus dipikirkan oleh dirosah adalah metodologi
reserachnya. Justru orang-oorang dirosah (keagamaan) itu harus banyak belajar dari orang-orang saintek
cara melakukan research. Nah sementara mayoritas research-research dirosah masih berkutat pada research
tekstual bukan lapangan. Nah itulah yang semestinya harus dikembangkan. Lihat saja saat ini publikasi di
UIN Bandung publikasi terbanyak orang saintek. Jadi tidak harus dilarang, akan tetapi orang dirosah harus
belajar dengan orang saintek dalam metodologinya, dan orang saintek harus banyak mencari sumber utama
keislamannya.
Q : Jadi kalau begitu saat ini menjadi persoalan tersendiri ya Pak, bagaimana orang-orang dengan
latarabelakangnya masing-masing tentu hanya menguasai dari latarbelakangnya sendiri artinya belum
mampu secara integral penguasaan keilmuannya.
A : Nah sebenarnya kita UIN Bandung sebelum tahun 2005 yaitu tahun 2004 telah membentuk tim konsorsium
terkait wahyu memandu ilmu. Nah pada tahun 2011 itu agak stagnan terkait pengembangan wahyu
memandu ilmu pada saat itu. Nah pada tahun 2015 dicoba dihidupkan kembali wahyu memandu ilmu itu
karena itu bagian dari sejarah. Nah saat ini, pada tahap menghidupkan itu justru lebih sulit dibandingkan
dengan membentuk diawal dulu. Nah pada tahap tahun pertama ini kita fokus melembagakan dulu.
Sehingga konsep wahyu memandu ilmu dokonsorsiumkan. Mungkin kedepan diOtakerkan. Nah baru
kemudian pada tahap selanjutnya pada tahap pengimplementasikan baru kemudian saat ini pada tahap
pengkurikuluman.
Q : Termasuk pada tahapan tim Teaching itu apakah termasuk strategi itu ya pak?
A : Iya betul. Pada bulan September para prodi akan dikumpulkan dan akan diminta untuk bagaimana
menginjeksikan wahyu memandu ilmu ke dalam mata kuliah. Kita bisa saja membuat 1 mata kuliah khusus
wahyu memandu ilmu, akan tetapi itu kan akan membebankan SKS. Bisa saja hal itu tidak dibuat, akan

13

Comment [W180]: Adakan pembatasan
pembukaan Prodi-Prodi umum guna menjga
eksistensi Prodi Keagamaan
Comment [W181]: Menurut saya biarkan ProdiProdi itu berkembang sesuai masanya, dan biarkan
mereka terinjeksi pola keilmuan keislamannya.

Comment [W182]: Menurut saya bukan
persoalan kuanitas keberseimbangan antara jurusan
umum dan dan keagamaan.

Comment [W183]: Orang-orang dirosah harus
berfikir bagaimana cara melakukan metodologi
penelitian secara baik.

Comment [W184]: Orang gama harus banyak
belajar dengan orang saintek dalam metodologinya,
sementara orang sainteks harus banyak belajara oleg
orang agama untuk mencari sumber utama
keislamannya.

tetapi dengan cara yang lainnya misalnya mahasiswa S1 wajib merujuk temuan matematikawan muslim,
30% misalnya. Kan itu sudah bagian dari wahyu memandu ilmu mengintegrasikan. Misalnya yang lain,
sebelum perkuliahan membaca qur’an dan itu sudah dilakukan. Berpakaian islami saat di kampus. Dan itu
sudah kita lakukan.
Q : Terakhir ini pak irawan terkait konsep WCU misalnya di UIN Riau sendiri telah memakai brand WCU., nah
terkait hal itu apakah perubahan juga merupakan bagian terkecil dari menangkap peluang kearah PT
menjadi WCU tersebut?
A : Kalau menurut saya WCU itu sudah menjadi keharusan, kalau IAIN tidak perlu menjadi WCU karena dia
memang dia menjadi spesifik kan hanya institute. Akan tetapi kalau UIN itu wajib dan itu menjadi visi.
Hanya persoalannya, yang dikerjakan pada kita itu baru tahap wacana belum masuk pada tahap sistemik.
Nah dibeberapa universitas UIN sudah membentuk International Office, sebenarnya kita dulu membentuk
internasional office, hanya saja persoalannya kita di visi. Nah kita baru pada tahapan pra WCU, mungkin
UIN yang lainnya sudah bergerak. Bagimanapun juga semakin banyak prodi yang diakreditasi oleh lembaga
internasional, ia sudah mengarah ke WCU. Nah itu kan perlu sistem, jadi kita juga perlu perbaiki dulu pada
lembaga nasionalnya di BAN-PT agar memperoleh akreditasi A. nah itu kan syarat awalnya, baru kemudian
kita mengarah ke WCU.
Q : Berarti apakah secara tidak langsung brand WCU itu juga perlu sebagai brand utama mengarah ke sana?
A : Ya,,,,ketika diwacanakan, di budaya kita itu perlu juga. Kalau di LN itu tidak laku karena mereka sudah
world class. Sedangkan di Indonesia ini di PT umum saja masih diwacakan itu menjadi keharusan. Di umum
saja di kita itu seperti UGM, UI dll. Nah di kita setahu saya Makasar, Jakarta dan Jogja ya, dan Malang saja
belum ada. Di UIN Bandung itu malang bukan prodinya, yang akan diaktreditasi internasiona itu malah
Perpustakaanya. Kesulitan mungkin karena akreditasi institusinya masih B. Akan tetapi kalau
perpustakaanya, bisa saja malah yang diakreditasi internasionanya dulu itu perpustakaanya dulu jadi tidak
mesti dari prodinya dulu juga, mungkin masjidnya atau apanya dulu. Dulu itu ada IKIP yang berubah
setalah merasa dianakduakan kecuali 3 yaitu; UPI, UNY, dan Surabaya. Jakarta, UNJ malahkacau itu.
Bahkan mereka berjumpa ingin kembali ke IKIP karena identitas mereka hilang. Jobs mereka tentang
pendidikan hilang, bisa dikerjakan oleh PT lain, masuk ke Universitas besar seperti ITB, UNPAD, dan UI
kesulitan hanya UPI dan UNY yang bisa bertahan. Seperti sekolah tinggi filsafat riargara, itu tidak ingin
menjadi universitas bahkan menjadi institut, fokus di filsafat.
Q : Kalau di Jogja ada sekolah tinggi teologi.
A : Iya paling tidak 10 IAIN dan 5 Sekolah tinggi itu mesti bertahan. Dan itu bagi saya ya memang tidak mudah
juga. Dan kalau mau berubah semua universitas sih bagus.
Q : Ya kalau berubah semua bisa hilang identitasnya ya Pak?
A : Kalau identitas kayaknya tidak hilang, karena ada vihighcal dan ada corevalues, vihighcalnya (kendarannya)
berubah tetapi corevaluesnya tidak berubah dan selama masih di kemenag. Jadi bagi kita sebetulnya
Kemenagnya harus banyak berperan intervensi ke Kementerian Ristekdikti. Dan jika sudah ada wacana
digabung, nah itu sudah.
Q : Baik mungkin itu dulu Pak Irawan yang bisa saja gali, nanti jika ada informasi yang saya butuhkan kembali

14

Comment [W185]: Dalam konteks integrasi ilmu
bisa saja dibuatkan mata kuliahnya. Atau dengan
cara lainnya misalnya mahasiswa wajib merujuk
pada ilmuan muslim terdahulu.
Comment [W186]: Membaca Qur'an,
berpakaian islami itu bagian dari integrasi.

Comment [W187]: WCU memang keharusan.

Comment [W188]: UIN Bandung pada tahap
wacana.
Comment [W189]: Semakin banyak yang WCU
itu sudah mengarah pada WCU.

Comment [W190]: Kalau di LN itu tidak laku.

Comment [W191]: Perpustakaannya yang sudah
internasional.

Comment [W192]: Tidak semuanya berubah,
minimal harus ada yang bertahan dalam tatanan
IAIN.

Comment [W193]: Identitas tidak hilang,
mungkin nama kendaraanya bisa berubah, tetapi
nahkodanya masih dari kemenag. Dan kemenagnya
harus banyak mengintervensi.

7

Dr. Samsudin, RS
(Anggota Satuan Penjamian Internal/SPI)

saya akan diskusi lagi dengan Bpk.
A : Terimakasih sama-sama Pak Bashori.
Q : Maaf Pak Samsudin menggangu, saya ingin menanyakan terkait perkembangan perubahan UIN dulu hingga
saat ini, apakah ada perubahan?
A : Ya kentara lah dibandingkan tahun 2005 dulu dengan 2018 sekarang sudah lebih 100 persen. Katakakanlah
dari 10 tahun yang lalau dari sisi bukan dari mutu ya, karena itu bukan bagian saya.
Q : Karena mutu itu relatif ya pak? Mungkin sudah lebih berkembang ya Pak?
A : Ya sudah lebih berkembang saja. Kalau dari sisi pengelolaan, aset dll itu sudah lebih baik. Itu kan objektif
penilainnya dari auditor, kan itu ada penilaiannya. Nah sebenanrnya bukan hanya UIN Bandung, UIN Jambi
juga kemungkinan, nah makanya Kemenag juga memperoleh WTP, maka kita juga bagian dari Kemenag
juga.
Q : Jika saya lihat dari segi perbedaanya antara UIN Riau & UIN Bandung kan jelas itu Pak, UIN Riau visinya
mengarah ke WCU, akan tetapi UIN Bandung tidak secara langsung mengatakan berorientasi pada WCU,
nah sebenarnya label itu mungkin bisa dipakai atau tidak perlu dipakai sebenarnya sudah mengarah ke situ.
A : Iya mungkin bisa dipakai atau tidak. Misal, dulu belum ada SPI dan sekarang ada SPI kan bertambah jadinya
unit kerjanya.
Q : Pak Samsudin sudah berapa tahun di sini?
A : Belum lama sih, baru 32 tahun hehe. Saya diangkat 86 jadi dosen.
Q : Dengan telah begitu lamanya Bapak di sini, berarti saat itu terutama perubahan PTKIN khusunya di UIN
sangat tahu dung Pak?
A : Oh,,,,,tentu sangat tahu.
Q : Baik, kalau boleh tahu pada tahun 2005 itu siapa saja inisiator pelaku perubahan-perubahannya Pak?
A : Setahu saya, Prof. Endang Sutari, Prof. Nanat, Prof. Hendri al-Marhum, Prof. Apip, banyak sekitar 10 waktu
itu. Nah sekarang ada yang masih ada, ada yang sudah pensiun, da nada juga yang maih aktif. Kalau
propotornya Prof. Endang waktu itu karena Pak Rektornya kan.
Q : Kalau Pak Samsudin dulu sebagai apa?
A : Kalau saya bukan apa-apa, saya kan hanya pengamat biasa saja. Jadi saya sebagai saksi sejarah tetapi bukan
pelakau ya. Akan tetapi jika 2005 saya sudah menjadi ketua jurusan. Jadi itulah orang-orang sekitar 10-15
orang sebagai bagian yang banyak berperan pada saat itu.
Q : Jika saya membaca beberapa sumber saat itu terutama 2005 kan ada 3 UIN yang saat itu bertransformasi
yaitu; UIN Riau, UIN Bandung, dan UIN Makasar. Nah jika saya padankan saat itu UIN Riau memiliki lahan
lumayan luas, akan tetapi UIN Bandung belum, nah UIN Riau kurang dalam segi SDM, dan UIN Bandung
justru sudah mencukupi SDM akan tetapi kurang di luas lahanya.
A : Iyaa,,memang betul, terutama Bandung juga baru memiliki lahan-lahan luas baru-baru ini, akan tetapi dari
segi SDM justru UIN Bandung paling banyak diantara semua PTKIN.
Q : Jadi kontradiktif dengan UIN Riau ya Pak?
A : Iya betul, meskipun saat ini UIN Riau memiliki mahasiswa terbanyak saya tahu 35.000 itu, akan tetapi
Tendiknya kurang.
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Q : Jadi SDMnya UIN Riau saat itu belum mumpuni ya Pak?
A : Iya belum, karena setahu saya dosen-dosen di sana itu banyak dosen LB, dosen kontrak, dan dosen tidak
tetapnya. Dan setahu saya, memang Riau itu amat dekat dengan pemda provinsinya.
Q : Iya betul sekali, justru Riau itu SK awalnya adalah SK Gubernur.
A : Iya makanya saat itu menjadi tanda Tanya juga, yang semestinya SK itu yang mengeluarkan adalah pusat
bukan Pemda.
Q : Iya sebenarnya masalah itu kan saat itu terjadi ada mis-komunikasi atau krass antara Diknas pendidikan dan
Kemanag. Nah Diknas itu merasa UIN saat itu belum siap atau belum layak untuk memberikan izin.
Sementara dari pihak UIN Riau langsung melakukan lobi potong atas karena melihat saat itu Diknas sudah
terlanjur tersinggung. Nah gara-gara itulah terjadi tarik ulur lama keluarnya SK peralihan IAIN menjadi UIN
pada saat itu.
A : Iya,,memang ada jalan khusus memang saat itu Riau. Karena memang sebelum Kemenag memberikan izin
UIN Riau, UIN Riau itu sudah UIN plangnya karena memperoleh izin dari Pemda saat itu. Termasuk
pemasukan dananya cukup besar yang diserap oleh UIN Riau dari Pemda. Nah beda kalau di Bandung,
karena di Bandung sudah cukup banyak PTKINnya.
Q : Jadi saat itu perubahan UIN Bandung memang inisiatif dari UIN Bandung sendiri?
A : Iya betul inisiatif dari UIN Bandung sendiri. Dan juga desakan dari masyarakat, kebutuhan dari masyarakat
juga. Nah sebelum menjadi UIN saat itu sebenarnya sudah banyak juga yang mengwider mandate ke kita
juga dan itu sudah lama. Dan saat itu juga telah melakukan kerjasama di beberapa PT yang ada di Bandung
ini khususnya yang kampus-kampus terkenal itu sudah kita lakukan juga. Nah itulah salah satu dari sekian
banyak yang mendukung dari kawan-kawan PTN yang ada di Jawa Barat itu khususnya ITB dan Unpad.
Q : Nah terkait nilai jualnya antara UIN dan IAIN itu mana yang lebih memiliki nilai jual lebih?
A : Iya walaupun saat itu pro-kontra antara keduanya. Nah kontranya begini takutnya ilmu kajian
keagagamaanya akan tergores atau tergeser karena ilmu-ilmu umum dek. Nah sekarang anda lihat saja
bagaimana keilmuan keagamaan di beberapa UIN karena tidak banyak peminatnya dibandingkan ilmu-ilmu
umum.
Q : Itu bukan karena memang kurang adanya peminatnya terkait kajian-kajian keagamaannya? Bukan karena
perubahannya?
A : Peminat masyarakat begitu, mereka cenderung meminati ilmu-ilmu umum non agama. Contoh kecilnya
begini, untuk peminat bahasa Arab & bahasa Inggris itu bisa 3 lipat peminat bahasa Inggris dibandingkan
dengan bahasa Arab. Nah jadi kalau tadi saudara tanya terkait apa faktornya ya dorongan dari masyarakat
yang diakselerasikan oleh para petinggi UIN pada saat itu dan juga dukungan dari masyarakat juga. Nah
jadi mungkin saja kalau di Jawa Barat kan yang perekeonomian menengah ke atas itu banyak yang kuliah di
Unpad dan ITB, nah kalau yang menengah ke bawah itulah yang akan kita wadahi di UIN ini. Dan saya kira
perkemebnangan bukan masalah UINnya ya, ya karena kenbutuhannya memang.
Q : Nah jika bicara kebutuhan ini pak, mungkin tidak nanti kedepannya semua PTKIN ini menjadi UIN?
A : Kalau bicara mungkin pasti mungkin. Akan tetapi jangan sampai kehilangan identitas kemenag itu. Dan
sudah semestinya IAIN juga mesti bisa mempertahankan kajian-kajian keagamaannya, dan juga UIN juga
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mesti bisa menjaga antara keduanya baik ilmu keagamaan, juga ilmu umumnya. Sebenarnya kemenag juga
sudah melakukan itu, misalnya Kemenag juga memberikan dana-dana khusus untuk ilmu-ilmu tertentu
untuk mengembangkan keilmuan itu. Dan itu memang harus dilakukan oleh pusat, harus diintervensi dan
juga harus diprotect.
Q : Memang iya betul apa kata Bpk tadi, seperti kasus dimana saya pernah berkuliah dulu di IAIN Kediri itu
juga melakukan pembiayaan khusus untuk prodi yang sedikit peminatnya.
A : Nah sama saat saya menjadi Ketua prodi pada saat itu khususnya Pengembangan Masyarakat Islam langka
peminat dan kita dikumpulkan oleh Pendis saat itu untuk berdiskusi. Memang nggak enak sih langka
peminat memang. Nah kita saat itu diberikan hanya 2 kelas, dan dalam 1 kelas hanya 30 orang. Dan kita
memang dari A-Z selama 4 tahun dibiayai saat itu. Dan memang testingnya pada saat itu ada, yaitu testing
khusus tidak berbarengan dengan yang biasanya. Nah ketika perkembangannya sudah sedemikian banyak,
maka dilepas oleh Pusat karena peminatnya sudah banyak seperti di UIN Jakarta. Nah di UIN Bandung
masih punya kelas khusus yaitu; tasawuf dan psikoterapi di kelas khusus ushuluddin. Kenapa ushuluddin,
karena memang ushuluddin relatif sedikit peminarnya di banding dengan fakultas lainnya. Sebenarnya
perbandingannya seperti ini, misalnya PAI nih yaitu; 8:1 yaitu jika yang masuk mahasiswa 8 orang, 1 orang
lulus dari semua tahapan penerimaan yang ada di UIN Bandung ini. Nah untuk aqidah filsafat mungkin 2:1.
Nah seperti dakwah itu juga masih 3:1. Nah jika di rata-rata itu UIN Bandung 6:1 semua jurusan. Jadi jika
dikategorikan sudah tinggi peminatnya. Nah menurut saya pribadi, apapun pada hakikatnya akan
berkembang. Akan tetapi nanti perkembangannya relatif cepat atau lambat saja.
Q : Tetapi kalau kualitas itu relatif juga ya Pak?
A : Iyaa,,jelas kalau kualitas itu relatif.
Q : Nah kalau di Webomatrics itu kana da istilah perangkingan pak?
A : Iya di Webometrics juga itu tidak kaffah artinya masih subjektifitas juga dan masih terbuka untuk dikritisi.
Nah menurut saya, perguruan tinggi itu akan maju yang pertama itu SDM bukan sarana barang tentu
Dosen, sarana itu nomor sekian. Nah yang kedua tentu manajemen. Nah kalau saat ini rasio Dosen dengan
mahasiswa masih 1:40, agak sulit itu dikatakan akan berkualitas. Nah idealnya saat ini di S1 itu 1:25 / 1:30.
Akan tetapi di beberapa PTKIN kan masih ada 1:60 juga masih ada saya juga tahu. Nah dari piranti itu, saya
tidak mengatakan itu buruk, hanya saja itu agak sulit kalau dibilang berprestasi. Nah dari kementerian
sendiri standarnya 1:25-1:30. Nah itulah yang mesti kita selesaikan. Sebagaimana ITB, ITB kan itu 1:19. Jadi
kalau bisa begitu kan ideal sekali kan?
Q : Ideal sekali itu.
A : Iya akan tetapi jangan dibandingkan dengan PTN umum tentu tidak seimbang. Contoh kecilnya saja kalau
kita kaitkan dengan UKT saja sudah beda antara PTKIN dan PTN Umum. Nah untuk dulu kan baru 5
kategori UIN Bandung juga. 1 kategori untuk yang 400 ribu itu.
Q : Nah sekarang sampai 7.
A : Iya itu dari Diktis dan Kemenristek Dikti itu sama gradenya sama. Meskipun nilai nominalnya itu berbeda,
kan kita yang menilai itu dari kemampuan masyarakat daya beli masyarakat, kemahalan harga, dan ketiga
operasi PT juga mempengaruhinya.
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Q : Sepertinya khususnya di PTKIN itu persoalannya persoalan pembiayaan ya Pak?
A : Iya betul. Orang-orang kemenag kan juga orang-orang kampung juga seperti kita juga mereka. Nah UIN
Bandung saat ini memang ada perkembangan peminat dibandingkan dulu. Kalau dulu memang agak sulit.
Q : Itu pengaruh karena apa Pak? Apakah salah satunya karena perubahan menjadi universitas itu?
A : Iya salah satunya itu.
Q : Memang iya sesekali saya pernah komunikasi dengan para mahasiswa di bawah itu mereka mengatakan
antara IAIN dan UIN itu, mereka mengatakan IAIN itu label lama, dan UIN itu lebih universal.
A : Ya mau tidak mau memang ada pengaruhnya secara tidak langsung perubahan menjadi UIN itu.
Yaa,,katakanlah kalau IAIN itu lokal, dan kalau UIN itu interlokal. Karena jika sudah UIN itu tidak hanya
bicara agama saja tentu terbuka juga untuk mahasiswa non-muslim. Nah yang menjadi persoalan sendiri
sebenarnya masalah SNMPTN/SBMPTN yang sebenarnya itu menjadi masalah tersendiri dimana kita
kampus UIN hanya menerima hasil itu akhirnya meskipun diadakan wawancarapun sebagia formalitas
belaka. Jadi mereka ke UIN itu sudah lulus begitu saja. Beda halnya dengan yang lalu, memang tes itu ada
beberapa tahapan lewat internal UIN, sehingga pada saat wawancara itulah hasil menentukan kelulusan itu.
Jadi saya ingin katakana itu, jangan dikatakan semua di UIN itu bisa ngaji. Saya bisa mengatakan 30%
mahasiswa itu tidak bisa mengaji dimana-mana lah itu. Itulah yang sebenarnya menjadi kendala. Boro-boro
mengaji tafsir, ngaji saja belum jelas. Maka di UIN Bandung ini ada program kewajiban tahfidz. Jadi paling
tidak sebelum siding mereka bisa mengaji dan lulus kita ujikan. Itu banyak tidak lulus tahfidz dari pada
munaqosah. Salah satunya ya itu tadi tidak terkontrolnya penjaringan pada saat SNMPT semuanya masuk
begitu saja. Dan di situ tidak ada penjaringan harus bisa mengaji. Nah di Bandung itu 82% dari umum. Jadi
inputnya lebih 82% itu bukan dari pesantren. Hal itu disebabkan karena tidak ada spesifikasi, soalnya kan
sama. Nah kalau kami dulu ada spesfifikasinya itu. Nah saat ini kita memberikan kesempatan untuk tahfidz,
ada 5 juz, 10 juz. Kemarin kita banyak juga kebanjiran itu. Kita agak bangga juga, yang daftar untuk tahfidz
15 juz saja ada 350 orang sendiri. Itu saja tidak semuanya lulus juga. Ya mungkin itu yang bisa kita jelaskan
tentang UIN.
Q : Pak Zamsuddin sudah S3?
A : Iyaa,,sudah lama, tetapi Profesornya belum turun-turun. Terkait kerja sama banyak sebenarnya UIN
Bandung, akan tetapi tindak lanjut MoU itu yang agak kurang berhenti sebatas MoU.
Q : Iya mungkin sementara itu dulu Pak, terimakasih banyak atas waktunya.
A : Iya sama-sama dek.
8

Dr. Agus A. Rahman, S.Psi., M.Psi
(Dekan Fakultas Psikologi)

Q : Assalamu’alaikum Wr Wb.
A : Wa’alaikum slm wr. Wb. Iya….silakan….
Q : Kalau boleh tahu terkait khususnya fakultas psikologi kenapa kok prodinya hanya sedikit?
A : Nah terkait hal itu sebenarnya sudah dari sananya, saya juga tidak tahu kenapa kok seperti itu. Nah
sebenarnya terkait perubahan prodi ke fakultas itu anggaran yang sangat besarnya itu perubahan dari
jurusan ke fakultasnya itu sangat besar. Nah terkait dampaknya khususnya di fakultas psikologi itu sangat
besar sekali.
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Q : Nah terkait fakultas nih Pak, kenapa sih kok fakultasnya hanya memiliki 1 prodi saja, kenapa kok tidak
seperti fakultas yang lainnya yang memeiliki beberapa prodi?
A : Kalau menurut saya mungkin kembali karakteristik keilmuannya kalau menurut saya. Misalnya fakultas
kedokteran, dia hanya 1 juga yaitu kedokteran umum begitu. Berbeda dengan fakultas-fakultas yang lain dia
ada cabang-cabangnya begitu. Nah cabang-cabangnya itu khususnya psikologi hanya ada di Pasca. Akan
tetapi di bebetrapa tempat di memakai prodi, misalnya prodi S1., S2, dan S3. Jadi ada berbagai macam prodi
akan tetapi memalui jenjang pendidikan.
Q : Itu memang sudah ketentuannya demikian ya Pak?
A : Spesialisasinya memang demikian.
Q : Jika demikian Pak, maka khususnya prodi psikologi itu mahasiswanya paling sedikit Pak?
A : Iya paling sedikit karena memang prodianya sedikit. Sebenarnya bukan karena itu juga, kita tidak fokus
pada kuantitas tetapi pada kualitas. Bahkan ada fakultas lain yang ruangannya lebih sedikit dari kita. S2 nya
lebih sedikit dari kita akan tetapi menerima mahasiswanya lebih sedikit dari kita. Akan tetapi kita hindari
hal yang demikian. Sedangkan di kita itu ada 2 Profesor, 12 Doktor, dan ada 20 Magister.
Q : Itu banyak pak. Biasanya berapa kelas menerima setiap angkata?
A : Kita menerima maksimal 5 kelas, dan apabila sudah masuk di semester 8 biasanya menjadi 4 kelas.
Q : Jadi kalau 5 kelas asumsinya sudah mencapai 30 kekas dalam 1 kelas?
A : Sekitar 40 –an lah.
Q : Jika kita melihat trend perubaha IAIN menjadi UIN apakah itu sebuah tantangan atau justru membebani dan
atau terjadi kegamangan?
A : Ya semestinya kita harus berfikir positif, karena tugas kita juga masih ada yaitu wahyu memandu ilmu.
Maka, kita melihatnya tantangan meskipun kita masih ada tantangan tersendiri sebagaimana slogan tadi.
Sebenarnya kita sudah menemukan jargonnya, akan tetapi rumusan operasionanya kita belum. Nah
menurut saya jika memadukan wahyu memandu ilmu, menurut hemat saya itu kita harus bertahap.
Misalnya S1 itu bagaimana, S2 itu bagaimana, dan S3 itu bagaimana. Karena tidak mungkin kita langsung ke
tahapan yang memang benar-benar wah begitu tentu itu agak berat.
Q : Baik tadi kan dikatakan jika ditahapan S1 belum memungkinkan untuk bisa semaksimal mungkin. Nah jika
untuk di ranah pembelajaran sendiri bagaimana jika untuk mengkolaborasikan itu?
A : Ada beberapa strategi, di dalam silabus perkuliahan itu ya dimasukkan di situ. Jadi didalamnya bisa
menjelaskan dan menyatu di situ. Jadi misalnya bisa menjelaskan bagaimana psikologi islam dan barat. Bisa
juga secara khusus dalam bentuk mata kuliah wahyu memandu ilmu. Nah pada umumnya sebisa mungkin
dosen bisa mengawinkan antara keduanya. Kan juga belum ada rumusan/juknisnya yang pas juga seperti
apa kita belum tahu. Mungkin konsepnya juga sama di PTKIN lainnya.
Q : Iya sama. Mereka juga kesulitan dalam mengawinkannya karena mereka memiliki background yang
berbeda-beda. Iya mungkin karena kita terbiasa terpisah. Jika agama, agama saja. Dan jika umum, umum
saja.
A : Kita juga punya konsep tim teaching, akan tetapi dosen tidak semuanya bisa menjalankannya. Tetapi sampai
saat ini ada yang menjalankannya.
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Q : Nah terkait hal itu, apakah dalm 16 kali pertemuan itu memang dibagi menjadi 2 kelompok?
A : Macam-macam. Ada yang memang sudah ngeblank sejak awal. Ada juga yang memang terkait kompetensi
dosennya.
Q : Iya saya beberapa waktu lalu juga bertemu dengan rektor UIN Riau dan beliau mengatakan memang yang
diinginkan itu output UIN ya sebagaimana Ibnu Rusd dan Ibnu Sina. Ia seorang ilmuan (saintis) juga
sekaligus tokoh agama atau ulama’. Mungkin kalau melihat itu memang terkait SDM yang ada ya Pak?
A : Iya betul. Iy SDM mahasiswa, dosen dan lain sebagainya. Nah terkait SDM mahasiswa lagi itu lebih
kompleks. Ada yang dari SMK, SMA, MA dan lain sebagaimnya. Mungkin kalau dulu masih bisa
diantisipasi, karena dulu jalur seleksinya kan multi-level. Nah saat ini kan seleksinya banyakan di nasional
jadi kemampuan baca tulis al-Qur’annya tidak diperhatikan.
Q : Terakhir nih Pak Agus tekhusus di fakultas psikologi yang sedang dikembangkan itu apa? Khususnya
bidang akademiklah.
A : Sebetulnya ada yang sedang menjadi program prioritas saya ini terutama pada tahun 2020 kan nanti ada
reakreditasi nah target kita nanti A. selain itu juga terkait data ini nanti kita mulai digitalisasi, karena saat ini
eranya digital. Karena data-data ini harus bisa disajikan dengan sangat cepat dan akurat. Yang selanjutnya
kita selanjutnya akan mencoba mendirikan magister psikologi karena SDM kita juga sudah sangat cukup
untuk itu. Nah selanjutnya untuk meningkatkan reputasi PT itu saya meningkatkan reputasi dosen.
Misalnya reputasi penelitian ilmiah. Termasuk di dalamnya meningkatkan tulisan para dosen, konferensi
ilmiah dll. Nah hal tersebut bisa terjadi, jika reputasi dosennya meningkat, maka reputasi fakultasnya
meningkat. Kita juga sudah punya jurnal yang sudah Sinta3 dan kita juga bikin lagi 1 jurnal. Jadi kita sudah
punya 2 jurnal saat ini. Dan nantinya keorientasi jangka panjang saya juga ini agar bisa terindeks scopus.
Akan tetapi itu kan berproses. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan target capaian kedepannya.
Q : Baik sementara itu dulu terimakasih banyak atas waktunya.
A : Iya baik sama-sama. Semoga sukses.
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Hernawan, M.Ag
(Wakil Dekan 1 & Wakil Dekan 2)
Ushuluddin

Q : Kalau boleh tahu bagaimana perkembangan UIN hingga saat ini termasuk perkembangan peminat masuk di
PTN UIN ini ?
A : Penerimaan semua tahapan tahun kemarin itu kalau tidak salah sekitar 63.000 an kalau tidak salah. Nah
sekarang, tahun ini sekitar 83.000 an.
Q : Itu yang daftar ya Pak?
A : Iya yang daftar. Mungkin kalau 83.000 an itu tertinggi seindonesia. Nah itu yang kita terima hanya sekitar
5000 an.
Q : Itu dari yang sekian banyak tadi ya Pak?
A : Iya,,dari yang 83.000 an tadi itu.
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Q : Tetapi kalau khusus untuk fakultas ushuluddin sendiri itu bagaimana pak?
A : Nah untuk Ushuluddin sendiri saat ini kita tidak roadshow lagi. Nah selanjutnya untuk pilihan yang
menjadikakan pilihan kedua itu sudah tidak diterima lagi. Yang diterima yang menjadikan pilihan 1. Kalau
dulu kan masih menerima yang menjadikan pilihan keduanya. Nah kalau saat inipun ingin menerima
lebih dari itu kita tidak ada lokalnya lagi.
Q : Saat ini untuk ushuluddin menerima maksimal berapa kelas?
A : Saat ini menerima 600an, pernah juga menerima dengan kuota 900an akan tetapi kewalahan. Nah untuk saat
ini dirata-rata 15 kelas. Kita juga sering mengajukan lebih dari itu. Akan teteapi ya itu tadi keterbatasan
kelas yang tersedia jadi kita juga melihat itu.
Q : Sebenarnya peminat juga lebih dari itu ya Pak?
A : Ohh,,,tentu.
Q : Mungkin kalau dulu memang kita butuh mahasiswa sehingga siapapun yang masuk kita terima. Nah untuk
saat ini mungkin agak idealis ya pak, artinya memang ada seleksi secara individu bagi mahasiswa yang
benatr-benar ingin masuk ke ushuluddin ya pak?
A : Iyaa,,,sudah mengarah kesitu.
Q : Saya dengar di luar mungkin statemen begini, jika perubahan UIN itu dilakukan nanti fakultas tersebut bisa
saja tergeser dengan fakultas-fakultas yang umum lainnya? Itu apakah demikian?
A : Kita kan masinng-masing ada kuotanya. Jadi tetap saja yang diterima tetap kuota. Jadi sebelum itu, masingmasing fakultas mengajukan kuota dulu. Jadi tetap yang diterima itu sesui kuota.
Q : Jadi kuota untuk ushuluddin itu beda-beda?
A : Iya beda-beda tergantung kesiapan fakultas masing-masing. Kalau kita siapnya 15 kelas saja khusus
ushuluddin.
Q : Itu untuk per prodi atau semua jurusan?
A : Untuk semua jurusan itu.
Q : Ini pengalaman saya, kalau dulu kan untuk meningkatkan peminat fakultas tersebut diberikan beasiswa
untuk fakultas tersebut agar mahasiswa berminat mengambil fakultas tersebut.
A : Kalau sekarang sudah ada di setiap fakultas. Malah saat ini kan setiap tahun itu ada Beasiswa Bidik Misi.
Nah untuk saat ini kita ushuluddin mendapatkan lebih sedikit kuota beasiswanya dibandingkan dengan
fakultas yang memiliki prodi yang lebih banyak.
Q : Kalau begitu cara lama itu sudah tidak digunakan lagi ya Pak?
A : Sepertinya sudah tidak lagi. Meskipun demikian, kita juga harus mengakui saat ini animo masuk pada prodiprodi tertentu itu juga sangat tinggi terutama di kita itu di manajemen keuangan syari’ah. Dan kemudian
ke teknik informatika itu tinggi.
Q : Mungkin karena fakultas ushuluddin mengalami keterbatasan fasilitas sehingga kuotapun harus dibatasi.
A : Iyaa,,,sebetulnya semua fakultas mengalami hal yang sama. Iy bisa saja kita lakukan kuota sekian dan sekian,
akan tetapi fasilitas UINnya yang kurang memadai. Banyangkan saja dari sekian puluh ribu peserta yang
ikut mendaftar hanya sekian ribu saja yang diterima. Itu artinya ada banyak puluh ribu yang tidak
tertampung.
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Q : Iya kalau saya melihat ushuludin itu sebetulnmya garda terdepan yang menjadi bagian identitas dirosah
islamiyahnya. Mestinya tentu ushuluddin itu menjadi yang terdepan ya Pak.
A : Saat ini perhatian UIN bandung untuk fakultas keagamaan yang ada di UIN itu tercermin dari SPP atau UKT
yang ditetapkannya. Prodi agama atau jurusan agama itu paling rendah di bawah yang lainnya.
Q : Saya ingin berbicara yang lebih luas lagi nih Pak terutama terkait wahyu memandu ilmu, nah adakah
kesulitan-kesulitan yang dialaminya terkait SDMnya mungkin?
A : Beberapa-beberapa tahun awal ketika itu digulirkan memang diskusi itu sangat alot. Akan tetapi seiring
dengan bergulirnya waktu, justru kita saat ini bukan pada term Wahyu Memandu Ilmunya yang a lot itu.
Akan tetapi pada akhlakul karimahnya yang alot kesulitas mengukurnya. Kalau dulu saat masih IAIN itu
kan peminat IAIN itu 80 % kan lulusan aliyah atu prodi agama. Nah kalau saat ini terbuka siapa saja bisa
masuk tidak hanya dari aliyahnya. Nah dari sisi akhlakul karimahnya ini, kita harus berjibaku. Dari yang
fakultas keagamaan saja pada sebagian kecil itu masih ada yang belum bisa baca al-Qur’an karena dia
asalnya sedari awal memang belum bisa baca al-Qur’an.
Q : Wah berarti itu menjadi Pr tersendiri ya Pak?
A : Oh,,,iy sangat-sangat. Nah kita untuk itu ada program intensif yang namanya unit tahfidz paling tidak saat
sudah semester 8 itu ada beberapa juz yang wajib dihapal. Nah untuk prodi-prodi tertentu malah 10 juz
harus hapal. Nah untuk prodi misalnya filsat itu kan mahasiswanya heterogen jadi yang bisa membaca
sampai dengan yang belum bisa baca al-Qur’an itu sangat beragam. Akan tetapi saat kita mewajibkan
hingga mereka lulus wajib menghapal 3 juz itu insyaAllah terselesaikan dengan program tersebut. Dan kita
dengan unit tahfidz itu intensif melakukan itu. Di sana ada program tahsin juga dan melibatkan dosen
juga. Alhamdulillah paling tidak setelah mereka lulus paling tidak bisa baca al-Qur’an.
Q : Menurut Bpk sendiri apakah perubahan itu sebuah keniscayaan atau tidak? Atau justru nanti jika sudah
melakukan sebuah perubahan itu tidak tahu arah.
A : Masing-masing prodi itu punya distingsi. Jadi saat melakukan perubahan sekalipun saya percaya termasuh
prodi di ushuluddin tidak akan tersaingi dengan prodi-prodi lain karena masing-masing prodi punya
distingsi masing-masing. Jadi saya juga percaya untuk prodi agama sekalipun tidak akan menjadi
kesulitan.
Q : Kalau konsep WCU itu bagaimana. Kan mungkin sudah ada kampus yang melabeli kampusnya dengan
WCU. Nah kalau melihat fenoma itu seperti apa menurut Bpk?
A : Kita sebenranya sudah melakukan hal itu, terutama di LP2M, LPM, dan Perpustakaan dan arah UIN
Bandung sudah mengarah ke situ. Dan alhamdulillah perpusatakaan UIN Bandung sudah terakreditasi A
dan mungkin untuk level PTKIN itu baru level UIN Bandung. Dan kedua para dosen juga dituntut untuk
penelitian dan publikasi. Kita saat ini sudah menembus Thomson Reuter dan Scopus. Dan Alhamdulillah
sejak tadi pagi sudah ada beritanya, kita ini sudah mulai menggeser UIN Syahid Jakarta.
Q : Kita memang sudah melihat hasil Sinta dan HKI di Kemenag Pak.
A : Iya betul, kita sudah mengarah ke situ dan sudah mulai dilihat dengan PT yang lain.
Q : Hal yang paling utama yang perlu dikembangkan itu dalam hal apa? Mungkin SDMnya, kelembagaanya
atau dalam hal apa?
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A : Saya pikir semuanya harus dikembangkan secara bersamaan agar bersamaan.
Q : Saya ada komunikasi dengan Pak Darmalaksana beliau mengatakan ada keuinikan antara UIN Bandung &
UIN Riau. Beliau mengatakan kalau UIN Bandung itu sudah siap dalam aspek SDMnya akan tetapi
sistemnya belum, sementara UIN Riau itu siap dalam sistemnya akan tetapi SDMnya belum. Nah beliau
juga mengatakan secara jelas meskipun UIN Bandung sistemnya belum utuh akan tetapi pemanfaatan
SDM nya sudah mampu mumpuni sehingga menghasilkan secara maksimal juga sehingga menghasilkan
Sinta 1 HKI dll.
A : Iya kebetulan beliau juga dosen kita juga.
Q : Baik pak terimakasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu Pak.
A : Baik mangga, sama-sama.

10

Dr. Fenti
(Bendahara Anggota Konsorsium Keilmuan
UIN Bandung)

Q : Sejak kapan ibu di UIN ini?
A : Saya masuk di sini sejak tahun 91-94.
Q : Berarti sangat tahu tentang sejarah perubahan UIN saat itu ya buu?
A : relatif tahu sih, akan tetapi tidak tahu sekali.
Q : Baik bu Fenti, ini terkait research saya apakah perubahn IAIN menjadi UIN itu sebuah keniscayaan atau
seperti apa?
A : Sebenarnya tergantung kebutuhannya. Jika kebutuhannya terkait untuk meningkatkan kualitas, sebenarnya
tidak hanya dibatasi oleh nama saja. Nah kalau menurut saya sebenarnya dalam hal ini jika peningkatan
kulitas tidak hanya dari sisi perubahan nama saja. Sebenarnya untuk kebijakan sih bukan wewenang saya.
Itu kebijakan pak rektor. Mungkin dalam hal perubahan nama itu mungkin dalam rangka meningkatkan
kualitas. Memang perubahan itu dibutuhkan karena itu tadi dalam rangka membuka jurusan-jurusan yang
umum juga. Kalau IAIN kan belum seluas UIN ranahnya.
Q : Kalau melihat tren saat ini kan kemudian banyak PTKIN yang lain ingin juga melakukan perubahan keaarah
menjadi UIN. Nah jika melihat itu apakah kemudian ada kekhawatiran masyarakat nanyi identitas prodi
keagamaan agak hilang.
A : Kalau menurut saya jika perubahan nama itu dilakukan semestinya tidak menjadi kekhawatiran menurut
saya pribadi. Yang pasti kualititasnya bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan.
Q : Baik bu. Kalau sejauh ini apakah perkembangan saat masih menjadi IAIN atau masih sama saja saat telah
menjadi UIN?
A : Pasti sudah ada peningkatkan. Dan yang harus diperhatikan, dan bisa lebih meningkatan dalam ranah visimisi UIN Bandung secara komprehenshif. Dalam hal ini juga perlu nampaknya mengsejalankan dalam
melakukan perekrutan Dosen, Tenaga Kependidikan, Karyawan yang disesuiakn dengan visi-misi UIN
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sendiri.
Q : Kalau boleh tahu bu Fenti, wadah konsorsium itu sebenarnya untuk wadah apa sih?
A : Untuk wadah konsorsium sendiri itu bagian dari unit di bawah UIN. Dan untuk apa? Untuk menunjang itu
tadi implementasi visi-misi agar ada kesinambungan antara antar unit satu dengan unit yang lain. Nah
konsorsium itu bagian dari hal itu. Maka perlu ada unit tersendiri untuk membidangi hal itu agar dapat
mengimplementasikan konsep wahyu memandu ilmu. Meskipun di dalam konsorsium itu belum
berbentuk ortaker sebagai bagian unit yang ada di UIN Bandung. Akan tetapi itu diperlukan agar dapat
menunjang dalam pengimplementasian visi misi tersebut.
Q : Apakah konsorsium itu berbeda sebagaimana anggota senat?
A : Iya kan anggota senat itu ada anggota senat fakultas ada juga anggota senat universitas. Nah konsorsium
tidak sama seperti anggota senat itu berbeda.
Q : Nah kalau kita hubungkan dengan WCU meskipun UIN Bandung tersendiri saya melihat itu tidak secara
langsung menggunakan label tersebut. Apakah hal itu terutama konsep WCU perlu digunakan?
A : Iya itu salah satu tujuannya. Jadi tidak mesti menggunakan label WCU itu. Akan tetapi secara implisit kan
mengarah ke sana juga yaitu; melihat persaingan global juga. Nah ini nanti bisa juga berdiskusi dengan
pak Aviser yang bisa diajak berdiskusi karena beliau juga berpengalaman. Kalau lebih mantapnya itu Prof.
Anton dan Pak Irawan yang lebih banyak dan mungkin paham dan memiliki kapasitas dalam
menjelaskannya.
Q : Siap, nnati saya bisa berdiskusi lebih banyak ke beliau. Kalau boleh tahu, menurut ibu dalam melakukan
pengembangan yang paling sulit itu apa? Kalau kemarin saya berbicara dengan pak rektor beliau
mengatakan kalau mengembngkan fisik itu mudah akan tetapi kalau mengembangkan kualitas SDM
mungkin jauh lebih sulit. Apakah memang demikian bu?
A : Bisa saja benar apa yang disampaikan pak rektor itu karena beliau mengacu pada visi-misi UIN Bandung.
Nah saat ini juga UIN Bandung sedang membangun bangunan baru. Nah itu menunjukkan bahwa UIN
Bandung tidak hanya mengubah nama, akan tetapi juga mengembangkan fisiknya juga. Nah Pak Aviser
juga bagian dari IDBnya dalam pembangunan. Nah kalau melihat itu, Alhamdulillah sudah terlaksanan.
Akan tetapi saat ini yang harus terus dikembangkan itu bagaimana kita harus terus berfikir bagaimana bisa
mengimplementasikan visi-misi UIN ke semua ranah baik dosen dan mahasiswa.
Q : Jadi kalau konsep wahyu memandu ilmu tersendiri itu sudah sampai ranah apa?
A : Nah kalau konsep itu sebenarnya sudah ada 4 buku dan rencananya akan dilaunching. Dan nantinya setiap
prodi memiliki buku itu untuk bisa dijadikan panduan dalam rangka mengimplementasikan wahyu
menadu ilmu.
Q : Mungkin secara konsep kita bisa memahami, akan tetapi dalam implementasinya yang agak kesulitan ya bu?
A : Iyaa betul diperlukan kerjasama dalam mengaktualisasikan itu dari semua ranah unit Universitas.
Q : Untuk yang terakhir bu, apa yang perlu dikembangkan UIN Bandung kedepannya?
A : Oh iyu untuk memahami Wahyu Memandu Ilmu (WMI) bisa dibuka diwebnya.
Q : Baik terimakasih atas waktunya bu.
A : Baik sama-sama nanti bisa melanjutkan ke sumber informan yang saya sarankan tadi.
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Zaharuddin, M.Si
(Kabag Kerjasama)

Q : Apakah Bpk tahu perkembangan UIN sejak 2005 dulu?
A : Ya mengalami saya.
Q : Kalau boleh tahu apakah perubahan tersebut memang sudah kebutuhan atau seperti apa? Atau memang ada
tarik ulurnya kan dahulu?
A : Iya pasti ada kalau masalah itu.
Q : Jadi kalau melihat pasar kebutuhan kerja memang perlu ya Pak melakukan perubaha itu?
A : Iya mungkin begitu. Iy karena setelah menjadi UIN kan kemudian mahasiswanya menjadi banyak.
Q : Apakah benar ada kekhawatiran saat menjadi UIN prodi keagamaan nanti akan tergeser. Nah saat saya
melihat di UIN Riau ya memang sebenarnya prodi keagamaan itu kurang diminati.
A : Ya memang begitu, contohnya saja di UNISBA itu awalnya kan cikal bakalnya prodi keagamaan, nah setelah
menjadi universitas ya seperti itu. Akan tetapi berbeda di UIN Bandung itu khususnya prodi keagamaan
makin banyak peminatnya. Ya mungkin karena adanya beasiswanya juga atau dengan apa saya juga
kurang tahu. Ya hal itu menurut saya menjadi daya tarik tersendiri.
Q : Kalau di sini belum ada kelas internasionalnya ya Pak?
A : Setahu saya belum.
Q : Nah kalau kita lihat sejarah perubahan pada tahun 2005 itu ada 3 UIN yaitu; UIN Riau, Bandung, dan
Makasar. Nah kalau saya teliti antara UIN Riau & Bandung itu soalnya antara keduanya ada hal yang
menarik dan kontradiktif dimana pada saat itu UIN Riau sudah cukup siap dalam kesiapan luas wilayah,
akan tetapi secara SDM belum siap. Hal itu berbalik dengan UIN Bandung dimana kesiapan SDM sudah
siap, akan tetapi luas wilayah belum mencukupi. Meskipun antara keduanya belum masih ada kekurangan
dari masing-masing lini baik UIN Riau dan Bandung, akan tetapi mereka mampu melakukan perubahan
secara bersamaan pada saat itu.
A : Memang untuk sarana & prasarana pada saat itu belum memenuhi syarat kan hanya memiliki ½ hektar saja
saat itu. Memang menurut saya semestinya hal yang cukup penting yang dipersiapkan itu SDM dulu yang
harus disiapkan. Misalnya saya contohkan, UNTIRTA serang dia akan membuka fakultas kedokteran,
mereka sudah mulai mempersiapkan SDM sejak 2 tahun yang lalu. Beda halnya dengan UIN, mereka
mengubah status dulu baru dicari SDMnya. Sepertinya memang seperti itu, tetapi ini hanya persepsi saja
ya.
Q : Memang bisa jadi benar itu Pak, sebagaimana yang dilakukan UIN Riau dulu yang penting berubah dulu,
meski SDMnya terutama tenaga dosennya belum memenuhi saat itu. Bisa jadi keberhasilan yang dilakukan
UIN Bandung termasuk UIN Riau itu bagian dari lobi. Kalau UIN Riau memang sudah lebih lama
merencanakan itu sebelum UIN-UIN yang lain berubah.
A : Kalau kita melihat dari berbagai cerita kisah UIN Jakarta saat membuka fakultas kedokteran, UIN Jakarta
merekrut mantan dosen UI yang sekarang menjadi dekannya fakultas kedokteran.
Q : Semestinya memang seperti itu. Akan tetapi kalau kita menunggu lengkap dan ada dulu memang nanti
terlalu lama melakukan perubahan. Ada yang penting berubah dulu, nanti sambil jalan dilengkapi.
A : Nah dosen sini kebanyakan juga kalau mengambil S3 mengambil ilmu sosial. Saya dulu pengalaman saat
mengambil tadris bahasa inggris itu lebih banyak dibandingkan dengan yang mengambil di UPI sksnya.
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Q : Iy mungkin bisa saya analogikan kalau SMA dan SMK itu jelas dan fokus apa arahnya. Akan tetapi jika
MA/MAN itu kurikulumnya lebih banyak karena memang beban kurikulumnya mengambil UMUM dan
AGAMA. Akhirnya bisa dianalogikan agak terbebani dan setengah-setengah mendapatkannya. Yang
agama juga setengah, yang umum juga setengah.
A : Karena memang ya itu tadi bebannya berat. Misal, kalau sosiologi agama sih jelas. Misal ilmu manajemen,
apa bedanya ilmu manajemen di PTU dengan PTA? Kan kita juga belum tahu secara penuh.
Q : Jadi iya memang akhirnya bebannya lebih besar.
A : Jadi, integrasinya terletak dimana? Itu sulit sekali.
Q : Di UIN saja sampai hari ini belum selesai, masih berhenti di tataran retorika naskah saja. Iya jadi persoalan
tersendiri memang saat yang memiliki background umum mengajar di UIN. Nah ini jadi persoalan
tersendiri. Artinya ada ketidakpahaman juga dalam ranah keagamaaanya.
A : Saya itu paling susah membimbing dari teman-teman yang dari luar. Kebetulan di sini juga ada mahasiswa
yang dari Thailand, Malaysia, khususnya yang kuliah di sini. Jadi ada pertanyaan yang lebih sulit baik
pertanyaan yang behubingan dengan internal kampus maupun di luar kampus. Misalnya ada aktivitas
ramai-ramai di kampus nih, dan saat adzan berkumandang pasti mereka berhenti, nah pertanyaanya kok
mereka tidak pada pergi sholat, nah pertanyaan ini yang agak susah.
Q : Iya padahal kan intinya sholatnya itu.
A : Iya jawabannya gimana itu hehe
Q : Iya itu tadi yang paling susah dalam keilmuan itu pengamalannya.
A : Iya padahal ilmu dikatakan ilmu jika diamalkan. Jadi ilmu kita itu banyak berhenti di lisan saja tidak sampai
ke perilaku dung. Nah saya pernah di Songkla university nih Thailand. Nah padahal di sana Islam itu
minoritas, akan tetapi Islam di sana terayomi. Nah kalu saya melihat saat ini PTN itu sesakan-akan yang
negeri diswastakan, dan yang swasta di negerikan. Nah yang negeri itu kan sudah BLU nah itukan sudah
seperti swasta. nah saat ini kan Tukinnya dicabut dan diganti dengan remunasi. Darimana dananya? Ya
dari dana yang dicari sendiri. Jadi arahnya besok ini PTN seperti BUMN dimana saat merekrut pegawai
mencari anggaran sendiri dananya. Jadi saya kira tepat jika sudah di BLUkan.
Q : Kalau syarat BLU itu apa saja pak?
A : Pengajuan dari instansi yang bersangkutan. Begitu diajukan ya sangat suka pemerntah pusat. Karena BLU
itu kan punya kewajiban mencari anggaran sendiri. BLU itu kan punya kekuasaan mencari dan mengelola
uang. Kalau satker biasa kan tidak bisa sembarangan harus lebih ketat. Nah kalau kata kawan saya yang
ada di UIN Mataram itu, tiket nonton bolapun bisa dianggarkan. Nah kenapa demikian? Karena
pengelolaan independensi keuangannya itu lebih besar. Itu bedanya dengan satker biasa. Konsekuensinya
ya harus bisa mencari uang sedniri.
Q : Nah kasusnya di UIN Bandung ini pak apakah pelaksanaan berbagai macam bentuk kerjasama itu berjalan
sebagaimana mestinya atau tidak?
A : Nah belum terkoordinir dengan baik sih. Kerjasama itu kan hanya menjembatani ya. Kita sudah bikin
jembatan e,,,,,,tidak ada yang lewat. Jadi memang betul terkadang bentuk tindaklanjutnya itu yang kurang
maksimal. Nah di sini itu yang dalalm kerjasama tidak ada unitnya. Jadi dengan manapun kita akan
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melakukan tindak lanjut tentu kesulitan. Kita sebenarnya punya kerjasama bersama sukofindo, akan tetapi
kita belum memaksimalkan itu. Seandainya kita bisa melakukan itu, tentunya sangat menguntungkan buat
kita. Misalnya MUI juga bisa merekomendasikan atau memberi izin kerjasama itu. Kita juga memiliki alat
untuk meneliti itu, akan tetapi alatnya belum tersertifikasi sehingga untuk melakukan itu belum bisa. La
wong Lab sendiri saja belum tersertifikasi, bagaimana mau mengsertifikasi.
Q : Jadi sebenarnya alat sudah ada? Tetapi belum tersertifikasi.
A : Iya, probleumnya kan begini. Trend di Jepang saat ini itu terkait makanan halal. Nah Jepang sedang melirik
itu, nah untuk melakukan sertifikasi itu Jepang menggandeng Malaysia. Jadi kita kalah jauh dengan
Jepang. Sehingga yang mengsertifikasi mayoritas makanan halal di Jepang itu Malaysia. Padahal untuk itu
sebenarnya kita kan mampu. Dan itu kan pemasukan yang sangat besar sebenarnya. Saya….sudah pernah
bicara dengan kepala Lab, akan tetapi mereka belum bisa mengelujarkan atau mengsertifikasi itu. Kenapa
kok tidak disertifikasi? Ya,,,karena biayanya mahal. Jadi untuk mengsertifikasi 1 alat itu 35 juta biayanya.
Dulu yang saya panas-panasi itu perpustakaan. Alahamdulillah perpustakaan itu sudah tersertifikasi
nasional. Dan sekrang Lab yang saya panas-panasi. Jadi perpustakaan itu asalnya dari guru-guru MAN
yang mana mereka diberi tugas tambahan mengelola perpustakaan tetapi tidak ada honornya. Kenapa kok
tidak ada honornya? Ya kami (pengelola perpus) dianggap tidak layak karena tidak ada sertifikat
pustakawan. Jadi perpustakaan UIN Bandung itu sebelum mengsertifikasi harus tersertifikat A dulu.
Alhamdulillah ya sudah bisa terlaksana itu. Ada juga alat syifa’ul qulub, katanya itu dibiayai dari IDB.
Akan tetapi apa? Ya alat lengkap tetapi belum tersertifikasi ya belum bisa digunakna secara maksimal. Jadi
problem di UIN itu punya alat canggih akan tetapi belum tersertifikasi dengan baik.
Q : Iya mungkin terkendala itu ya pak dengan banyaknya alat-alat yang ada.
A : Iya betul sekali, saat ini semuanya serba tersertifikasi.
Q : Saya kira memang betul mungkin kedepannya semua itu butuh sertifikasi.
A : Kalau dulu lulus kedokteran langsung jadi dokter. Nah saat ini harus lulus uji kompetensi dokter dulu baru
bisa jadi dokter. Nah misalnya psikoterapi, nah menguji psikoterapi itu siapa? Tentu harus ada yang
tersertifikasi. Misalnya di manajemen dakwah, nah semestinya itu tersertifikasi. Nah dan itu sebuah
peluang sebenarnya menjadi lembaga pengsertifikasi. Penyelenggara umroh dan haji itu semestinya
tersertifikasi dung.
Q : Iya saat ini sudah mulai prodi baru seperti manajemen haji dan umroh dibuka.
A : Oh iya itu mulai ada dibuka ya… Di Riau sudah buka? Di Riau fakultas umumnya apa saja?
Q : Saintek, psikologi, sosial politik ada juga, IPA juga ada. Sama kok, ada 8 juga seperti di UIN mungkin ada
yang fakultas yang agak beda.
A : Kalau untuk kedokteran ada?
Q : Belum ada, akan tetapi katanya sih sudah ada kesepakan dengan Pemda terkait pembukaan fakultas
tersebut. Yang ada kayaknya UIN Makasar ya Pak?
A : Iya sudah ada kalau di sana. Kalau pas saya ke sana sudah ada MKn (Kesehatan Masyarakat), kebidanan.
Kalau UIN Riau mahasiswanya berapa ya?
Q : Berapa ya,,,,? Katanya sih mahasiswa UIN Riau terbanyak se PTKIN di Indonesia termasuk dalam
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penerimaanya.
A : Iya memang kalau perkembangan PTKIN kedepannya yah menjadi tantangan tersendiri. Nah memang saat
ini masyarakat trennya menyekolahkan yang Islam Terpadu (IT) itu. Jadi meski mahal, akan tetapi banyak
saja itu siswanya. Bahkan dulu saat anak saya masuk di SDIT itu malah mahalan biaya anak saya itu
dibandingkan dengan masuk UIN pada saat itu. Jadi kalau saya lihat orang-orang kaya di Bandung itu
orang tuanya itu ingin anak-anaknya belajar sosiologi plus agama. Bukan belajar hanya MIPA, akan tetapi
MIPA plus agama.
Q : Iya memang konon dulu UIN itu mengadopsi PT al-Azhar Kairo. Akan tetapi bedanya al-Azhar itu
mengontrol pemerintah, sementara UIN itu dikontrol pemerintah. Sebenarnya pesantren itu adalah asset
Indonesia yang menciri khaskan pendidikan di Indonesia dan itu tidak dimiliki oleh yang lainnya.
Sebenarnya kita tidak ketinggalan juga dengan PT yang lainnya. Akan tetapi dibandingkan dengan jumlah
PTKIN kita kualitas kita masih ketinggalan jauh.
A : Ya mungkin karena kultur pesantren kita bisa jadi mempengaruhi.
Q : Berfikir pragmatis begitu ya mungkin?
A : Iya perlu juga nampaknya kita teliti alumni UIN yang bersebaran dimana-mana itu.
Q : Iya mungkin itu dahulu pak, mungkin nanti jika masih ada informasi yang belum jelas akan saya gali
kembali. Terimakasih sebelumnya.
A : Iya…sama-sama.
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Balyan
(Mahasiswa UIN Bandung Fakultas
Dakwah-Pengembangan Masyarakat Islam)

Q : Apakah di sini ada kelas internasional?
A : Tidak ada sih. Paling adanya dari pelajarannya saja.
Q : Tetapi untuk mahasiswa luar negeri ada kan?
A : Luar negeri ada, saya juga pernah sekelas dengan orang Thailand. Yang baru saya tahu memang baru
Thailand, kalau yang lain saya belum tahu. Mungkin Malaysia juga ada.
Q : Nah untuk mereka bagimana berkomunikasi dengan mereka? Menggunakan bahasa apa?
A : Dengan bahasa Indonesia sih. Memang sulit kalau berkomunikasi dengan mereka.
Q : Iya mungkin dengan bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Inggris, Bahasa Melayu juga mereka tidak bisa.
A : Kalau Melayu masih agak bisa sih mereka.
Q : Kalau menurut saudara nih, mana yang memiliki nilai jual lebih antara identitas UIN dengan IAIN?
A : Kalau nilai jualnya sih lebih ke UIN sih. Nah kalau orang tua dulu kan tahunya IAIN. Saat saya bilang saya
kuliah di UIN Bandung. Mereka ada juga yang bilang memang ada ya? Begitu.
Q : Pernah dengan tidak konsep Universitas kelas dunia?
A : Belum pernah sih.
Q : Misalnya pemeringkatan universitas di seluruh dunia. Ada yang peringkat 1 atau 2 nah itu dilihat dari
berbagai faktor. Nah misal saya Tanya apakah UIN Bandung ini sudah bisa dikatakan sebagai universitas
kelas dunia atau belum?
A : Kurang tahu kalau itu saya. Kalau dunia saya kira belum siap sih. Akan tetapi kalau ranah nasional atau
Indonesia masih bisa bersaing. Nah saya kemarin juga dengan UIN Bandung itu peringkat 1 karya ilmiah
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seindonesia.
Q : Pernah belajar dengan dosen luar negeri?
A : Nggak ada sih, belum pernah.
Q : Dosen yang lulusan luar negeri ada kan?
A : Kalau dosen lulusan LN ada sih. Tetapi kalau dosennya yang dari luar belum.
Q : Kalau pembelajatran E-Lerning pernah dengar? Yaitu pembelajaran menggunakan sistem informatika.
Misalnya pembelajaran menggunakan internet.
A : Kalau biasanya menggunakan power poin sih.
Q : Kalau selain power point ada? Mungkin itu sudah biasanya. Kalau menggunakan website mungkin ada?
A : Ya paling kerja kelompok untuk mencari jawabanya misalnya dari internet geto saja sih.
Q : Kalau saat ini di tingkat S2nya seperti apa?
A : Sama juga sih.
Q : Kalau fasilitas menurut hemat akang apakah sudah memadai belum?
A : Fasilitas sudah lebih lumayan dibandingkan saat awal saya masuk di sini.
Q : Perbedaanya seperti apa kang?
A : Ya yang paling pokok jalan sih, dulu kan belum seperti saat ini. Dulu masih tanah dan sekarang juga banyak
bangunan baru.
Q : Kalau fasilitas seperti perpusatakaan apakah sudah lebih lengkap lagi kang?
A : Iya Alhamdulillah sudah lebih lengkat sih. Dan gedungnya juga sudah lebih besar. Paling kadang saat ini
masalah parkir saja sih.
Q : Kalau lahan UIN kan ada 2 yang di kampus dua itu kan?
A : Iya benar, kalau di sana kan khusus Pasca dan Tarbiyah. Dan kalau di sini sudah tidak bisa diperluaskan lagi
karena kanan kiri rumah warga.
Q : Saya kira memang untuk di sana memang hanya untuk Pasca dan Tarbiyah saja ya?
A : Iyaa,,betul.
Q : Kalau mahasiswanya di fakultas mana yang paling banyak?
A : Wah kurang tahu kalau sekarang, karena saya sudah jarang jumpa mahasiwa luar.
Q : Kalau sekarang sudah menyebar ya?
A : Iya menyebar sih. Tidak hanya fokus di satu jurusan saja.
Q : Ok terimakasih kang atas informasinya.
A : Ok sama-sama Pak.
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Bambang
(Mahasiswa UIN Bandung Fakultas
Ushuluddin-Studi Agama-Agama)

Q : Kalau boleh tahu tentang UIN. Dulu kan namnya IAIN, dan pada tahun 2005 berubah menjadi UIN. Nah
mana antara brand IAIN dan UIN yang memiliki nilai lebih?
A : Kurang tahu, kan saya juga baru 1 tahun di sini. Tapi menurut saya brandnya sih bagusan UIN.
Q : Apakah di sini ada kelas internasionalnya?
A : Kalau di ushuluddin tidak ada kelas internasionalnya sih.
Q : Pernah nggak diajar dengan dosen luar negeri?
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A : Kalau diajar belum sih, akan tetapi kalau seminar-seminar sudah. Mungkin dosen yang belajar di luar negeri
saja ada bayak.
Q : Kalau dilihaa hingga saat ini apakah UIN sudah memenuhi belum baik secara fasilitas dan yang lainnya?
A : Lumayan sih, kan tetapi belum memadai juga secara keseluruhan dan perlu dikembangkan lebih lagi.
Q : Kalau khusus studi agama-agama laboratorium yang sering digunakan itu apa?
A : Kalau kita mungkin lebih langsung ke lapangan, seperti gereja, wihara, dan lainnya.
Q : Jadi studi agama tidak memakai lab ya?
A : Iya tidak.
Q : Kalau komputer ada?
A : Iya ada, mungkin nanti di semester 5 ada. Semua unit itu mah.
Q : Kalau bahasa sudah? Kan ada tuh bahasa Arab dan Inggris.
A : Iya sudah. Itu semester kemarin.
Q : Lab untuk listeningnya kan biasanya da tuh?
A : Nggak pakai.
Q : Kalau mahasiswa dari LN nya banyak?
A : Kalau di jurusan saya rata-rata dari Malaysia.
Q : Pernah nggak dosen menggunakan tim teaching? Jadi pengajaran menggunakan tim dosen, 1 dosen lebih.
A : Beberapa sih seperti itu. Dosen tetap dengan asistennya biasanya.
Q : Oh,,,sama asistennya ya. Kalau sesama dosen tetapnya pernah ditemui? Misalnya kan UIN ini konsep
keilmuannya wahyu memandu ilmu, nah jadi konsepnya kolaborasi antara dosen umum dengan dosen
agama dalam melakukan pengajaran di setiap pelajarannya.
A : Belum pernah sih. Adanya sih biasanay begini, misal belajar sain nih kita, jadi nanti diserempetin dengan
dalil-dali agamanya.
Q : Mungkin kalau mata kuliah IAD mudah kita mencarinya dalam al-Qur’an. Nah bagaimana kalau dengan
mata kuliah yang siafatnya umum seperti bahasa inggris begitu?
A : Kalaiu kita paling dengan sistem diskusi. Nah nanti baru diserempetin dengan keagamaanya.
Q : Kalau buku panduan akademiknya itu biasanya ada mata kuliahnya?
A : Kalau buku panduan akademiknya mungkin nanti dibaginya pada awal-awal kuliah.
Q : Dosen pernah nggak menggunakan media E-Learning? Sistem informasi.
A : Paling di ini kayak di bahasa itu.
Q : Seperti apa itu?
A : Kayak kita mendengarkan percakapan geto menggunak audio.
Q : Kalau selain itu, misalnya dosen menggunakan pembelajaran online pernah?
A : Tidak pernah.
Q : Ok sementara itu dulu, terimakasih atas waktunya ya.
A : Iya……
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Bambang
(Mahasiswa UIN Bandung Fakultas
Syari’ah & Hukum-Perbandingan
Madzhab)

Q : Siapa nama akang?
A : Bambang
Q : Dari syari’ah ya?
A : Iya, saya perbandingan mdzhab.
Q : Saya kan sedang melakukan penelitian tentang UIN nih. Apakah UIN sudah bisa dikatakan sebagai
universitas berkelas internasional? Menurut akang gimana?
A : Dari beberapa sisi misalnya dari sisi akademiknya bisa dikatakan sudah layak.
Q : Kalau misalnya dari sisi non-akademik apa yang bisa dikatakan belum layak?
A : Seperti struktur penunjang seperti fasilitas itu belum layak, masih perlu pengembangan lebih lagi.
Q : Kan perubahan IAIN menuju UIN pada tahun 2005, nah apakah ada pengaruhnya peningkatan kualitas
perubahan institusi tersebut?
A : Iya berpengaruh. Jika untuk keilmuan umunya umunya berpengaruh, nah akan tetapi untuk keilmuan
agamanya agak kendur lagi. Itu kan diakibatkan saat ini penyaringan mahasiswa UIN lebih bebas lagi
siapapun bisa masuk UIN.
Q : Jadi iya ya, keagamaan yang akhirnya agak tersingkirkan ya?
A: Iya. Iya mungkin yang awalnya dulu terasa islami. Nah setelah ada jurusan umum agak berkurang.
Q : Mana layak antara IAIN dan UIN jika kita melihat nilai jualnya?
A : UIN, karena cakupannya lebih besar. 3.00
Q : Apakah di sini ada tidak kelas internasionalnya?
A : Tidak ada.
Q : Berarti jalur masuk internasional juga tidak ada?
A : Iya tidak ada.
Q : Akan tetapi kalau mahasiswa dari luar negerinya ada kan?
A : Iya ada kalau itu. Misalnya Thailand, Malaysia.
Q : Banyak di fakultas mana itu?
A : Fakultas syari’ah ada itu. Juga di tarbiyah.
Q : Jadi kalau mereka berkomunikasi memakai apa itu? Bahasa Inggris?
A : Bahasa Indonesia juga.
Q : Pernah tidak diajar dari dosen LN?
A : Kalau dosennya sih belum pernah, tetapi kalau studium general pernah.
Q : Mungkin kalau dosenya yang mengajar alumni LN itu banyak ya?
A : Iya banyak.
Q : Apakah konsep pengajaran dosen di kelas pernah menggunakan konsep pembelajaran E-Learning?
A : Di UIN sini sih belum.
Q : Akan tetapi fasilitas itu ada kan?
A : Iya ada, di web UIN. Pernah sih dosen menggunakan itu, akan tetapi karena fasilitasnya kurang akhirnya
tidak digunakan lagi.
Q : Dia bentuknya pakai apa itu? Pakai web atau blog?
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Bima
(Mahasiswa UIN Bandung)

A : Webset.
Q : Itu pernah ya digunakan.
A : Iya pernah.
Q : Nah itu kendalnya dimana?
A : Kendalanya di infrastrukturnya. Dan pengetahuan di sini juga belum memadai.
Q : Padahal fasilitas itu sebenarnya sudah ada kan?
A : Iya sudah ada.
Q : Secara tidak langsung UIN Bandung kan tidak secara implisit menggunakan konsep menjadikan sebagai
universitas kelas dunia. Nah kira-kira perlu tidak sebenarnya konsep WCU itu?
A : Butuh. Agar bisa mengangkat derajat kelembagaannya juga.
Q : Jadi menurut saudara secara tidak langsung memang UIN harus menjadi WCU?
A : Iya. Agar kita juga tidak ketinggalan dengan UIN-UIN yang lain.
Q : Yang saudara tahu program utama apa yang paling Nampak untuk pengembangan WCU kususnya di UIN
ini?
A : Misalnya pertukaran pelajar.
Q : Itu ada ya?
A: Iya ada.
Q : Itu setiap tahun ada ya?
A : Iya ada, biasanya ke Korea, Malaysia dll. Tetapi biasanya seringnya sih dosennya seringnya. Mahasiswanya
jarang juga.
Q : Biasanya semacam short course geto ya?
A : Iya, beberapa bulan geto.
Q : Baik terimakasih banyak kang.
A : Iya sama-sama Pak.
Q : Mana yang lebih bernilai antara penggunaan brand UIN atau IAIN?
A : Saya amah UIN.
Q : Kenapa begitu?
A : Kan orang saat ini yang diharapkan keseimbangan antara pengetahuan duniawi dan akhirat. Nah itu bisa
didapat di UIN. Nah seperti saya kan di syari’ah bisa saya contohkan misalnya manajemen keuangan. Nah
saya selain mendapat keilmuan manajemen keuangan secara umum. Saya juga memperoleh hukum
syari’ah hukum islamnya.
Q : Jadi kalau IAIN / institut agak kurang ya?
A : Iya,,,kalau dulu kan IAIN itu agak cenderung fokus kajian agama ya…, dan jurusannyapun banyak kajian
agama. Jadi yang masuk di situ khusus menjadi da’i biasanya.
Q : Menurut saudara apa perbedaan UIN dan IAIN?
A : Yang saya tahu mah dulu itu Cuma ada ushuluddin, syari’ah hukum, nah setelah menjadi UIN akhirnya
fakultas lain pun berkembang untuk mengakomodir keinginan masyarakat yaitu agamanya dapat,
dunianya juga dapat.
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Q : Jadi sepakat nilai jualnya lebih bagus UIN ya?
A : Iya,,,UIN.
Q : Kalau di sini sudah ada kelas internasionalnya belum sih?
A : Belum sih. Cuma katanya akan mau ada. Paling-paling biasanya studi banding, misalnya mahasiswa kita
keluar atau sebaliknya. Baru sebatas itu saja. Tetapi kelas internasionalnya belum ada.
Q : Kalau orang luarnya sudah ada belum?
A : Belum kayaknya, belum ada. Masih terfokus di Jawa Barat.
Q : Tetapi orang Malaysianya ada kan?
A : Iya ada. Akan tetapi kelasnya masih kelas regular. Orang Brunei, Thailand juga sempat ada kok.
Q : Kalau fasilitas setelah menjadi UIN apakah sudah lebih bagus belum sih? Seperti perpustakaan, masjid dll.
A : Menurut saya pribadi untuk fasilitas sih belum terlalu memadai, terutama dalam segi informasi. Misallnya
kalau untuk di UIN masih banyak tuh yang belum tahu bahwa di UIN sudah punya perpustakaan. Atau
misalnya seperti fasilitas internetan belum semua mahasiswa tahu mahasiswa bisa menggunakannya wifi
di wilayah kampus.
Q : Ketidaktahuan itu sebenarnya lebih diakibatkan apa?
A : Kalau saya memandangnya sih jujur kurangnya sosialisasi. Dan biasanya untuk melakukan sosialsisasi itu
biasanya hanya sebatas keterwakilan ketua kelas jurusan tertentu saja. Nah akhirnya kan tidak semua bisa
menangkap secara keseluruhan.
Q : Saat ini untuk internet apakah sudah unlimited atau masih yang terbatas?
A : Ada yang unlimited dan ada juga yang limited sih. Misalnya kita bisa internetan, akan tetapi biasanya untuk
membuka video youtobe dan video tertentu itu tidak bisa.
Q : Tahu belum bahwa perpustakaan UIN Bandung ini sudah terakreditasi?
A : Tahu sih informasinya. Soalnya dulu pernah ada spanduknya.
Q : Baik terimakasih ya kawan-kawan atas informasinya.
A : Iya sama-sama.
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Eko
(Mahasiswa UIN Bandung UshuluddinTasawuf Psikoterapi)

Q : Nah kebetulan akang kan dari fakultas ushuluddin, nah apakah di UIN ini ada kelas internasionalnya?
A : Belum ada kelas internasional.
Q : Kalau mahasiswa LN ada?
A : Iya ada. Yang saya tahu ada 2 yaitu di tarbiyah dari Malaysia dan Thailand. Sebenarnya banyak sih, kan
menyebar akan tetapi yang terbanyak di Tarbiyah.
Q : Pernah nggak diajar dosen dari LN 1 semester mungkin?
A : Belum sih. Paling dosen lokal yang mungkin pengalaman juga pernah belajar di LN.
Q : Menurut hemat saudara untuk di sini apakah fasilitas kampus sudah memadai belum?
A : Alhamdulillah sudah agak ada kemajuan sih.
Q : Terutama dalam hal apa itu?
A : Kalau di fakultas saya Alhamdulillah sudah ada lab, sudah ada akses internet juga.
Q : Kalau pembelajaran di kelas apakah sudah menggunakan media E-Learning belum?
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Eni
(Mahasiswa UIN Bandung TarbiyahPendidikan Kimia)

A : Iya pakai.
Q : Misalnya dosen memakai apa itu? Misalnya memakai website atau apa itu.
A : Iya ada yang memakai tetapi jarang juga.
Q : Penggunaan E-Learning itu biasanya seringnya digunakan dalam hal apa? Tugas kuliah atau apa?
A : Iya tugas. Kalau di kelas sih pembelajaran biasa.
Q : Kalau fasilitas yang tersedia di kelas itu apa saja? Kalau proyektor kan sudah jelas, kalau selain itu?
A : Ya umumnya sih itu.
Q : Kalau penggunaan LCD yang layar lebar itu ada?
A : Kalau itu belum sih.
Q : Pernah dengar tidak kampus WCU?
A : Belum.
Q : Kalau kampus yang terbaik di dunia sudah sering dengar kan?
A : Aduh belum juga.
Q : Kalau di Indonesia kampus yang terbaik itu dimana?
A : UI lah.
Q : Iya mungkin dia bisa dikatakan sudah go internasional. Nah kira-kira UIN Bandung ini apakah sudah bisa
dikatan sudah layak belum sebagai WCU? Atau kampus kelas dunia.
A : Menurut pandangan saya sih belum. Karena fasilitasnya juga belum dipenuhi, dan juga cakupan UIN juga
masih sempit terutama wilayah yang ada di UIN masih terlalu sempit. Selain itu ruang publik juga masih
kurang.
Q : Lahan UIN kan juga ada yang di kampus 2 ya? Kan di sana juga luas.
A : Sama juga sih, di sana masih terbatas gedung juga dan masih sempit.
Q : Selain itu?
A : Ada juga yang di kampus 3, akan tetapi di sana masih digunakan sebagai asrama penghapal Qur’an.
Q : Kalau terkait nama UIN kan dulu awalnya IAIN 2005 baru berubah. Nah kira-kira adakah dampaknya dari
proses perubahan itu? Atau mungkin nilai jualnya bagusan UIN atau IAIN?
A : Bagus UIN, karena pengucapan masyarakat juga sangat singkat. Kalau institute itu agak rumit saya kira.
Q : Kalau institute itu terkesan kecil ya?
A : Iya, kalau universitas kan itu umum.
Q : Baik terimakasih kang.
A : Iya pak.
Q : Apakah saudara melihat proses setelah menjadi UIN, kan sebelumnya IAIN tuh ada perbaikan atau
peningkatan?
A : Kalau perbaikan tentunya ada. Misalnya dalam hal informasi kan dulu masih belum begitu lengkap. Nah
semakin ke sini online itu informasinya semakin lengkap.
Q : Jadi sistem informasi saat ini sudah online semua ya?
A : Iya kebanyakn online.
Q : Seperti KRS itu sudah online semua ya?
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A : Iya, tetapi kalau seperti di pendidikan kimia itu masih ada KRS yang tidak online karena harus bimbingan
lagi.
Q : Ada tidak kelas internasional di UIN ini?
A : Kurang tahu.
Q ; Kalau mahasiswa LN ada?
A : Ada.
Q : Kebanyakan dari Negara mana saja?
A : Kebanyakan ushuluddin ada.
Q : Saat pembelajaran di kelas apakah pernah diajar dosen dari LN?
A : Belum.
Q : Perubahan IAIN menjadi UIN kan tahun 2005, nah menurut saudara stigma masyarakat di luar sana enak
mana nih antara IAIN atau UIN?
A : Enakan UIN karena memiliki nilai jual lebih.
Q : Baik kita lanjutkan ya,,,pernah dengar tidak universitas kelas dunia?
A : Pernah.
Q : Sebenarnya UIN itu bisa tidak menjadi universitas kelas dunia seperti Oxford begitu?
A : Bisa saja.
Q : Kalau UIN sendiri sudah bisa belum dikatakan sebagai univeristas kelas dunia?
A : Belum.
Q : Kenapa kok belum?
A : Soalnya media komunikasinya saja belum memakai bahasa internasional.
Q : Kalau untuk fasilitas apakah sudah mumpuni?
A : Sudah layaklah.
Q : Saudara kan jurusan pendidikan kimia, nah untuk di kelas saudara sendiri apakah banyak barang-barang
yang sudah rusak?
A : Banyak rusah sih tidak.
Q : Pernah tidak belajar menggunakan E-Learning? Pembelajaran menggunakan sistem informasi internet /
online.
A : Belum sih.
Q : Mahasiswa yang terbanyak di mana?
A: Ushuluddin kayaknya karena kelasnya terbanyak.
Q : Ohh,,,ushuluddin ya.
A : Iya.
Q : Tahu visi dan misi UIN ini tidak?
A : Tidak.
Q : Pokoknya visi dan misi UIN Bandung ini ada satu kata yang utama yaitu unggul. Nah menurut teh Eni
unggul itu lingkupnya lokal, nasional, atau internasional?
A : Itu mencakup semuanya baik lokal, nasional maupun internasional.
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Q : Kedepannya yang saudara harapkan dalam hal apa pengembangan UIN yang perlu dilakukan agar menjadi
unggul dalam semua bidang anda sebagai mahasiswa nih? Apakah kelas internasional atau apa?
A : Ya tergantung juga ya. Kita harus jelas juga yang diunggulkan itu dalam hal apa dulu. Jadi ditingkatkan lagi
yang harus ditonjolkan dari UIN itu apa.
Q : Menurut saudara apa perbedaan antara UIN Bandung dengan UIN yang lain?
A : Belum tahu…..
Q : Iya cukup itu saja dulu terimakasih.
A : Iya kak.
Q : Kalau boleh tahu Wahyu mahasiwa tingkat apa di UIN Bandung?
A : Saya mahasiswa S2 di UIN Bandung.
Q : Baik, kan saudara tentu tahu sedikit banyak tentang UIN. Nah apakah di UIN Bandung apakah ada kelas
internasionalnya tidak?
A : Maksudnya apakah orang-orang luar itu?
Q : Kelas internasional itu tidak harus orang luar. Misalnya dalam proses pembelajarannya menggunakan
bahasa asing.
A : Tidak ada sih.
Q : Kalau mahasiswa luar negeri ada tidak?
A : Iya ada. Saya juga pernah sekelas dengan orang Thailand.
Q : Itu kebanyakan dari mana?
A ; Ya di mana-mana ada sih.
Q : Jadi kalau untuk mereka jika berkomunikasi di kelas menggunakan bahasa apa?
A : Bahasa Indonesia. Akan tetapi berkomunikasi dengan mereka agak sulit sekali lah.
Q : Menurut saudara mana memiliki nilai jual lebih antara UIN atau IAIN?
A : UIN sih. Namun orang dulu lebih mengenalnya IAIN dibandingkan UIN.
Q : Pernah dengar konsep WCU?
A : Belum tahu kalau itu.
Q : Itu kalau dalam pemeringkatan itu ada kampius yang peringkat 1, 2, dan seterusnya. Misalnya ada
universitas terbaik di dunia seperti Oxford. Nah khusus untuk UIN ini apakah sudah bisa dikatakan
sebagai salah satu universitas kelas dunia seperti itu?
A : Kalau dunia saya rasa belum siap ya. Akan tetapi kalau Indonesia masih bisa dipertimbangkan sih.
Q : Artinya kalau mengarah ke sana belum ya. Mungkin masih berproses.
A : Saya kemarin itu dengar kalau UIN Bandung peringkat 1 karya ilmiah ntah seindonesia atau apa saya juga
agak lupa.
Q : Itu karya ilmiah ya. Tetapi jika konsep mengarah ke apa itu belum masuk ya?
A : Itu kurang tahu saya.
Q : Pernah diajar dengan dosen LN?
A : Nggak ada sih.
Q : Pernah tidak mendengar atau dosen menggunakan media pembelajaran E-Learning saat di kelas?
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A : Biasanya power point sih.
Q : Selain itu? Misal menggunakan media internet dalam pembelajaran?
A : Paling kerja kelompok untuk mencari jawabannya dari inter, mungkin begitu saja sih.
Q : Kalau saat ini di tingkat S2 nya sama juga?
A : Sama juga.
Q : Kalau untuk fasilitas hingga saat ini apakah sudah memadai?
A : Kalau fasilitas sudah agak mending lah dibandingkan sejak awal saya masuk dulu.
Q : Perbedaanya apa kanh?
A : Perbedaanya mungkin jalan, kan dulu mah masih hancur sekali. Dan sekarang mah sudah agak mending
sudah banyak bangunan baru.
Q : Kalau fasilitas seperti perpustakaan itu sudah lebih lengkap belum?
A : Iya,,Alhamdulillah gedungnyapun sudah lebih besar dibandingkan yang dulu. Mungkin parker saja nih saat
ini yang agak kekurangan lahan memadai.
Q : Kalau wilayah UIN kan sini dengan kampus 2.
A : Iya yang kampus 2 palingan Pascasarjana dan Tarbiyah.
Q : Mahasiswa yang paling banyak dari LN nya itu di fakultas apa yang terbanyak?
A : Kurang tahu pastinya sih. Kemungkinan sudah menyebar di berbagai fakultas saat ini.
Q : Baik kang terimakasih banyak.
A : Sama-sama.
Q : Kalau boleh tahu teteh jurusan apa?
A : Sastra Arab.
Q : Itu masuk apa?
A : Bukan, adab dan Humaniora.
Q : Tentang UIN teh. Apakah di UIN ada kelas internasional teh?
A : Setahu saya tidak ada.
Q : Berarti kelasnya regular semua ya?
A : Iya.
Q : Kalau mahasiswa LN ada?
A : Iya ada.
Q : Teteh sudah pernah diajar oleh dosen LN belum?
A : Belum pernah. Biasanya pernahpun seminar saja, kalau mengajar belum pernah.
Q : Kalau boleh tahu, biasanya mahasiswa LN itu dari mana yang terbanyak teh?
A : Paling banyak Thailand.
Q : Dosen pernah tidak menggunakan media pembelajaran E-Learning?
A : Hehe saya tidak tahu.
Q : E-Learning itu media pembelajaran menggunakan media internet, system informasi, kayak website getoo….
Misal dosen meminta mahasiswa untuk mengerjakan soal yang ada di web, dan mahasiswa juga harus
menyerahkan lewat online getoo?

37

Comment [W1223]: Jika fasilitas sudah agak
memadai.

Comment [W1224]: Fasilitas sudah agak
lengkap, dan sangat memadai

Comment [W1225]: UIN Bandung belum ada
kelas internasional

Comment [W1226]: Thailand mendominasi
kuliah di UIN Bandung

A : Hemm…..pernah sih. Tetapi paling sebatas lewat email saja.
Q : Menurut teteh mana yang memiliki nilai lebih greget antara IAIN atau UIN?
A : Kalau rasa sih belum tahu. Akan tetapi pernah dengar dari orang-orang biasanya mengatakan lebih bagus
UIN.
Q : Jadi kalau diibaratlkan jual belinya, itu lebih memiliki nilai jual UIN daripada IAIN ya?
A : Iya
Q : Tahu teh apa perbedaanya IAIN dan UIN?
A : Saya kurang tahu sih.
Q : Tanya lagi teh, pernah dengar WCU? Universitas kelas dunia?
A : Wah nggak tahu.
Q : Kalau di Indonesia universitas yang paling bagus apa?
A : UGM, UI, ITB
Q : Kalau yng universitas teteh sebutkan tadi kan bisa juga dibilang berdaya saing kelas dunia.
A : Kalau boleh jujur sih belum.
Q : Kalau UIN belum?
A : Belum sih, setahu saya UIN itu baru go internasionalnya baru tahun 2022.
Q : Kalau menurut teth UIN saat ini apakah sudah bisa dibilang go-internasional belum?
A : Belum.
Q : Kalau fasilitas apakah sudah memadai belum the?
A : Sejauh ini menurut saya sih sudah lengkap dan sudah standar.
Q : Jika ingin dikembangkan dalam hal apa teh supaya UIN itu lebih maju lagi?
A : Paling dasar sih kayaknya perpustakaanya. Kalau saya masuk ke perpustakaanya UIN itu sangat susah
sekali khususnya untuk saya seperti anak sastra.
Q : Jadi masih minim ya koleksi khusus sastra?
A : Iya….
Q : Baik terimakasih banyak atas informasinya teh.
A : Iya baik.
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