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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.”
(Q.S. An-Nahl: 90).2

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. (Q.S. Al-Qashash: 77).3
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ABSTRAK

Hendriyadi. NIP. DMP. 17.184, Manajemen Pimpinan dalam
Meningkatkan Mutu Lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Swasta di Provinsi Jambi, Disertasi, Manajemen Pendidikan Islam,
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, 2020.
Tujuan penelitian ini ingin menganalisis manajemen pimpinan dalam
meningkatkan mutu Lulusan PTKIS di Provinsi Jambi. Maka pertanyaan
penelitian ini adalah: mengapa manajemen pimpinan dalam meningkatkan
mutu Lulusan PTKIS Provinsi Jambi belum optimal?.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif
analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi,
wawancara dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian menggunakan
teknik purposive sampling. Teknik analisis data dengan reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Keterpercayaan
dengan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketelitian pengamatan,
triangulasi data dan konsultasi promotor.
Hasil penelitian ini adalah perencanaan pimpinan dalam
meningkatkan mutu lulusan PTKIS di Provinsi Jambi dengan menyusun
program kerja, dengan mendistribusikan SDM yang ada pada sejumlah
tugas-tugas yang sudah ditetapkan, meskipun banyak SDM yang tidak
sesuai dengan keahliannya, melaksanakan program kerja yang ada,
mengusahakan akreditasi yang sesuai standar, merekrut dosen yang
sesuai dengan kompetensinya dan menjaga kesinambungan proses
perkuliahan sesuai KKNI, menyediakan fasilitas kerja yang sesuai
kebutuhan dosen dan mahasiswa meskipun tidak sesuai standar dan
evaluasi pimpinan menemukan sejumlah kelemahan, dan berdampak
pada lulusan yang belum berkualitas. Kendala dan solusi pimpinan dalam
meningkatkan mutu lulusan PTKIS di Provinsi Jambi adalah SDM dosen,
fasilitas yang terbatas dan anggaran yang belum memadai untuk
membantu kegiatan perkuliahan bermutu.
Kesimpulan penelitian adalah manajemen pimpinan belum mampu
meningkatkan mutu Lulusan PTKIS di Provinsi Jambi masih belum sesuai
dengan standar yang diharapkan dan masih perlu ditingkatkan.
Kata Kunci: Manajemen Pimpinan, Mutu Lulusan, PTKIS
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ABSTARCT
Hendriyadi. NIM DMP. 17,184, Management of Leaders in Improving
the Quality of Graduates of Private Islamic Religious Colleges in
Jambi Province, Dissertation, Management of Islamic Education,
Postgraduate of the State Islamic University (UIN) Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, 2020.
The purpose of this study is to analyze the management of leaders in
improving the quality of PTKIS graduates in Jambi Province. So the
research question is: why is the management of leadership in improving
the quality of Jambi Province
PTKIS graduates not optimal ?.
This research uses a qualitative analytical descriptive approach. Data
collection is done by observation, interview and documentation
techniques. Determination of research subjects using purposive sampling
techniques. Data analysis techniques with data reduction, data
presentation and conclusion drawing and verification. Trustworthiness with
participation extension techniques, observation accuracy, data
triangulation and promoter consultation.
The results of this study are leadership planning in improving the quality of
PTKIS graduates in Jambi Province by compiling work programs, by
distributing existing human resources to a number of assigned tasks,
although many HR are not in accordance with their expertise,
implementing existing work programs, seeking accreditation which is in
accordance with the standards, recruits lecturers who are in accordance
with their competencies and maintains the continuity of the lecture process
according to the IQF, provides work facilities that meet the needs of
lecturers and students although not according to the standards and
evaluations of the leadership finds a number of weaknesses, and impacts
on graduates who are not yet qualified. The constraints and solutions of
leaders in improving the quality of PTKIS graduates in Jambi Province are
lecturer human resources, limited facilities and inadequate budget to help
quality lecture activities.
The conclusion of the research is that the management of the leadership
has not been able to improve the quality of PTKIS graduates in Jambi
Province which is still not in accordance with the expected standards and
still needs to be improved.
Keywords: Management of Leaders, Graduates Quality, PTKIS

نبذة هختصزة
x
هنذريادي .نين .د م ف ,٧٨١.٧١ .القيادة اإلداريت في تحسين
جودة خزيجي الكلياث الذينيت اإلسالهيت الخاصت في هقاطعت
جاهبي ,أطزوحت ,إدارة التزبيت اإلسالهيت ,الذراساث العليا
بجاهعت سلطان طه سيف الذين جاهبي اإلسالهيت الحكوهيت.٠٢٠٢ ,
انغشع يٍ ْزِ انذساست ْٕ ححهيم اإلداسة انقياديت في ححسيٍ
خٕدة خشيدي انكهياث انذيُيت اإلسالييت انخاطت في يايغيت
خاقت .نزا فئٌ سؤال انبحث ْٕ :نًارا انقيادة اإلداسيت في
ححسيٍ خٕدة خشيدي انكهيت انذيُيت اإلسالييت انخاطت في أيغعت
خهق
ًا .حى خًع
ًا ححهيهي
ًا ٔطفي
ًا َٕعي
يسخخذو ْزا انبحث يُٓد
انبياَاث باسخخذاو حقُياث انًشاقبت ٔانًقابهت ٔانخٕثيق.
ححذيذ يٕضٕعاث انبحث باسخخذاو أسهٕب أخز انعيُاث انٓادف.
حقُياث ححهيم انبياَاث يع حقهيم انبياَاث ٔعشع انبياَاث
ٔاسخخالص انُخائح ٔانخحقق .اندذاسة بانثقت يع حقُياث حٕسيع
انًشاسكت ٔدقت انًالحظت ٔحثهيث انبياَاث ٔاسخشاسة انًشٔج
َخائح ْزِ انذساست ْي حخغيظ انقيادة في ححسيٍ خٕدة خشيدي
انكهيت انذيُيت اإلسالييت انخاطت في يقاععت خايبي يٍ خالل
حدًيع بشَايح عًم ,يٍ خالل حٕصيع انًٕاسد انبششيت انًٕخٕدة
عهى عذد يٍ انًٓاو انًعيُت ,عهى انشغى يٍ أٌ انعذيذ يٍ
انًٕاسد انبششيت ال حخٕافق يع خبشاحٓى ,حُفيز بشايح انعًم
انحانيتٔ ,انسعي نهحظٕل عهى االعخًاد ٔفقا نهًعاييش,
ٔحٕظيف انًحاضشيٍ ٔفقا نكفاءاحٓى ٔانحفاػ عهى اسخًشاسيت
عًهيت انًحاضشة ٔفقا إلعاس انخأْيم انٕعُي اإلَذَٔيسي,
ٔحٕفيش يشافق انعًم انخي حهبي احخياخاث انًحاضشيٍ ٔانغالب
عهى انشغى يٍ أَٓا نيسج ٔفقا نهًعاييشٔ ,حقييى انقادة يدذ
عذدا يٍ َقاط انضعف ٔ ,انخأثيش عهى انخشيديٍ غيش
انًؤْهيٍ .حخًثم انعقباث ٔانحهٕل انخي حٕاخّ انقيادة في
ححسيٍ خٕدة خشيدي انكهيت انذيُيت اإلسالييت انخاطت في
يقاععت خايبي في انًٕاسد انبششيت نهًحاضشيٍ ٔانًشافق
انًحذٔدة ٔانًيضاَياث غيش انكافيت نهًساعذة في أَشغت
انًحاضشاث عانيت اندٕدة.
ٔخهض ْزا انبحث إنى أٌ إداسة انقيادة نى حكٍ قادسة عهى
ححسيٍ خٕدة خشيدي انكهياث انذيُيت اإلسالييت انخاطت في
يقاععت خايبي ٔانخي ال حضال غيش يخٕافقت يع انًعاييش
انًخٕقعت ٔيا صانج بحاخت إنى ححسيٍ.
انكهًاث انًفخاحيت :اإلداسة انقياديت  ،خٕدة انخشيديٍ ،
انكهياث انذيُيت اإلسالييت انخاطت
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TRANSLITERASI
Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 danNomor: 0543b/U/1987.
1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin
dapat di lihat pada halaman berikut :
Huruf Arab

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق

Nama

Huruf Latin
Tidak
dilambangkan

Nama
Tidak
dilambangkan

Ba

b

Be

Ta

t

Te

Tsa

Ṡ

Es (dengan titik di
atas)

Jim

J

Je

Ḥa

Ḥ

Ha (dengan titik di
bawah)

Kha

Kh

Ka dan ha

Dal

D

De

Żal

Ż

Zet (dengan titik
diatas)

Ra

R

Er

Zai

Z

Zet

Sin

S

Es

Syin

Sy

Es dan ha

Șad

Ș

Ḍad

Ḍ

Ṭa

Ṭ

Ẓa

Ẓ

„Ain

„---

Es (dengan titik di
bawah)
De (dengan titik di
bawah)
Te (dengan titik di
bawah)
Zet (dengan titik di
bawah)
Koma terbalik di
atas

Gain

G

Ge

Fa

F

Ef

Qaf

Q

Qi

Alif

xviii

Huruf Arab

ك
ل
م
ن
و
هـ
ء
ي

Nama

Huruf Latin

Nama

Kaf

K

Ka

Lam

L

El

Mim

M

Em

Nun

N

En

Wau

W

We

Ha

H

Ha

Hamzah

‟

Apostrof

Ya

Y

Ye

Hamzah ( )ءyang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apapun.Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda („).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas
vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda
Nama
Huruf Latin
Nama
أ
Fatḥah
A
A
ٳ
Kasrah
I
I
ٱ
Ḍammah
U
U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda
Nama
Huruf Latin
Nama

ئ
ً
ئو

Fatḥahdanya

Ai

A dan I

Fatḥahdanwau

Au

A dan U

Contoh :

كٌف

هول

: Kaifa

: haula

3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harkat dan huruf
Nama
Huruf dan tanda
Nama
Fathah dan alif
َ……أ.ي
Ā
A dan garis di
atau ya
atas
Kasrah dan ya
َ……ى
Ī
I dan garis di
atas
Dammah dan
َ………و
Ū
U dan garis di
wau
atas

xix

Contoh :

 م
ات
رمى
قٌل
ٌموت

: māta
: ramā
: qila
: yamutu

4. Ta marbūtah
Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah yang
hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya
adalah (t). Sedangkan ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat
sukun, transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta marbūtah itu di translitersikan dengan ha (h).contoh :

 روضةاألطف
ال
المدٌنةالفاضلة
الحكمة

: raudah al-atfāl
: al-madinah al-fādilah
: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (َ),dalam transliterasinya ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah.
Contoh :

ربَّنا
نجِّ ٌنا
الحق
الحج
نعِّم
عدو

: rabbanā

 عل
ى
عربى

: „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly)

: najjainā
: al-haqq
: al-hajj
: nu”ima

: „aduwwun
Jika huruf  ﯼber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh
huruf kasrah ()ۍ, maka ia ditranslitersi seperti huruf maddah (ī).
Contoh :
: „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby)

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf ( الaliflamma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya.Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).Contohnya:
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 ال َّشم
س
َّ ا
لزلزلة
الفلسفة
البالد

: al-syamsu (bukanasy-syamsu)
: al-zalzalah (az-zalzalah)
: al-falsafah

: al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam
penulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

 تأمرو
ن
ال َّنوء
شٌئ
أمرت

: ta‟murŪna
: al-nau‟
: syai‟un
: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa
Indonesia
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan
bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa
Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya
kata Al-Qur‟an (darial-Qurān), Sunnah, khusus dan umum.Namun, bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka
mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
FīZilā al-Qur‟ān
Al-Sunnahqabl al-tadwin
Al-„Ibārāt bi „umum al-lafzlā bi khusus al-sabab
9. Lafz al-Jalalah ()ﷲ
Kata ”Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal),
ditrasliterasitan pah uruf hamzah. Contoh :

دٌناهلل

Dinullāh

باهللا

Billāh
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz alja lālah, ditrasliterasi dengan huruf (t).contoh :

همفٌرحمةهللا

Hum fīrahmatillāh

10. Huruf Kapital
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
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yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama apa
dipermulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh kata sandang (al-),
maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut,
bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi
yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
mau pun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:
Wamā Muhammadun illārasul
Inna awwal abaitin wudi‟alinnāsilallazi bi Bakkatamubārakan
Syahru Ramadānal-laziunzilafih al-Qur‟ān
Nasir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al-Farābi
Al-Gazāli
Al-Munqiz min al-Dalāl
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kebijakan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk
menangani sejumlah permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, penerapan strategi dan implementasi visi dan misi
negara oleh pemerintah dalam rentang waktu tertentu. Kebijakan
pengelolaan perguruan tinggi adalah proses pengambilan keputusan
untuk menangani sejumlah permasalahan pengelolaan pendidikan pada
perguruan tinggi seperti SDM, biaya, kepustakaan, laboran dan sarana
pendukung lainnya. Mengadapi berbagai permasalahan yang muncul,
maka diperlukan pengelolaan pendidikan yang terarah terhadap berbagai
perangkat kebijakan, kondisi birokrasi dan sistem yang berlaku di suatu
sekolah. evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi.
Kebijakan dalam pembangunan perguruan tinggi harus merupakan
pondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang
lainnya, mengingat secara hakiki upaya pembangunan perguruan tinggi
adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi
pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan lainnya. Filosofis
dalam kebijakan pendidikan pada dasarnya dijiwai oleh cita-cita luhur
sebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanah konstitusi. Dalam
konteks

inilah

filosofi

tersebut

harus

menjadi

pedoman

dalam

mengimplementasikan setiap kebijakan pembangunan dalam bidang
pendidikan.4 Hal ini yang dilakukan banyak perguruan tinggi dalam
melahirkan kebijakan sesuai dengan amanah konstitusi dan bertaraf
internasional. Sejumlah kebijakan sudah dikeluarkan perguruan tinggi
bertaraf internasional untuk bisa tetap menatap maju sebagai perguruan
tinggi unggulan di Indonesia.
4

M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi
Objektif Pendidikan di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 29-30
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Kebijakan pendidikan tinggi yang efektif ditentukan secara bersama
oleh para pengambil keputusan manajerial, dan dibicarakan secara
terbuka dengan seluruh aparat/sumber daya manusia yang terlibat dalam
lembaga/perusahaan itu. Dalam dunia yang semakin rumit dan terbuka,
pengembangan sistem kebijakan harus ditata secara demokratis dengan
memperhatikan unsur-unsur hak asasi manusia. Kebijakan yang dibuat
oleh organisasi/lembaga pendidikan harus mampu memberian jaminan
kepastian hukum, keadilan dan nilai guna. Perencanaan pendidikan dalam
sistem manajemen efektif tidak mempergunakan perencanaan alokatif
yang sifatnya statis, tapi mengembangkan perencanaan strategis yang
menekankan pada tuntutan masa dan tantangan perubahan dengan
memperhatikan unsur kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang
memungkinkan untuk dicapai secara baik oleh perusahaan.5
Dalam dunia pendidikan, persaingan adalah hal yang wajar.
Munculnya persaingan itu adalah untuk mendapatkan objek pendidikan
(siswa/mahasiswa) sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, biasanya
hanya pimpinan institusi pendidikan Islam bermental gigih dan kuatlah
yang mampu menghadapi kerasnya persaingan ataupun krisis yang terjadi
di dalam perjalanan sekolah atau universitas. Persaingan dalam
memperebutkan subyek pendidikan, sangat erat kaitannya dengan
kecekatan seorang yang terjun dalam bidang pendidikan mengenali selera
pasar serta pemilihan pasar usaha yang tepat. Agar subyek pendidikan
loyal, maka harus mempunyai strategi guna mempertahankan mereka
agar tidak lari ke pesaing-pesaing lain. Strategi pendidikan itu bisa
disusun dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan
lembaga.
Lembaga pendidikan tinggi harus mempunyai keinginan untuk
meningkatkan manajemennya sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku, misalnya di dalam jangka lima tahun setiap lembaga
5

Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2012), 102, 200.

pendidikan perlu dinilai kualitasnya. Apabila tidak memenuhi syarat yang
ditentukan, lembaga pendidikan tersebut harus mendapat teguran yang
mendidik. Untuk itu, setiap lembaga pendidikan harus mengadakan
konsolidasi ke dalam. Secara keseluruhan perlu adanya kerja sama
antara lembaga pendidikan tinggi untuk dapat saling tukar informasi untuk
memperkuat

organisasi

maupun

staf

pelaksanaannya.

Pemerintah

selayaknya memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan
manajerial organisasi. Bantuan pemerintah ini tidak perlu merupakan
bantuan yang mengikat atau membentuk birokrasi baru.
Lembaga pendidikan Islam tidak boleh kalah bersaing dengan
lembaga pendidikan yang lebih mengedepankan pendidikan umum.
Persaingan yang dimaksudkan adalah persaingan mutu pendidikan yang
terbangun dari perencanaan, proses, dan evaluasi yang sesuai dengan
Standar Nasional Pendidikan (SNP). Mutu lembaga pendidikan Islam
sebenarnya melebihi pendidikan umum, sebab lembaga pendidikan Islam
memiliki kelebihan pada mata pelajaran agama. Hal inilah yang menjadi
keuntungan lembaga pendidikan Islam untuk menjadi lebih marketable
bagi stakeholder.6
Pada

kenyataannya,

problematika

yang

dihadapi

lembaga

pendidikan Islam begitu beragam. Mulai dari problem manajemen,
problem kepemimpinan, sumber daya manusia, finansial, dan problem
kelembagaan. Peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam perlu terus
diupayakan dengan mengedepankan teori-teori analisis mutu dan
penerapannya dalam setiap proses manajerial. Aspek mutu akan memberi
manfaat bagi dunia pendidikan setidaknya karena peningkatan mutu
merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan untuk memberikan
layanan pada peserta didik. Selain itu, untuk menjamin mutu lulusannya
dapat diterima di masyarakat dan dunia kerja. Permasalahan mutu selalu
6

Mardan Umar & Feiby Ismail, Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam
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berimplikasi pada nilai jual suatu lembaga pendidikan. Prestasi dan
prestise lembaga menjadi sangat bergantung pada kualitas pembelajaran,
sarana dan prasarana, fasilitas pendukung, guru dan siswa, serta hasil
pembelajaran. Semakin bermutu lulusan yang dihasilkan maka nilai jual
dan ketertarikan untuk masuk ke lembaga pendidikan tersebut semakin
meningkat. Sebaliknya jika mutu rendah mengakibatkan mutu lulusan
rendah juga ikut berdampak pada rendahnya minat dan daya serap masuk
ke lembaga pendidikan. Inilah yang menjadikan mutu pendidikan sangat
penting bagi sebuah lembaga pendidikan.7
Menurut Deming, mutu pendidikan yang rendah dapat disebabkan
karena tidak terpenuhi beberapa syarat seperti, desain kurikulum yang
lemah, bangunan yang tidak memenuhi syarat, lingkungan kerja yang
buruk, sistem dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang tidak
teratur dengan baik, sumber daya yang kurang, dan pengembangan staf
yang tidak memadai. Selain itu juga bisa juga karena kurangnya motivasi,
kegagalan

komunikasi,

atau

masalah

yang

berkaitan

dengan

perlengkapan-perlengkapan.8
Banyak pandangan tentang indikator mutu pendidikan, ada yang
melihat mutu pendidikan pada proses pendidikan yang meliputi semua
sumber daya yang dimiliki sekolah serta proses pengelolaan sumber daya
tersebut dalam pembelajaran serta penekanan pada hasil pendidikan
yang tampak pada capaian peserta didik secara akademis dan prestasi
yang dicapai sekolah secara kelembagaan. Selain itu ada pula yang
melihat pada mutu lulusan dan daya serap lulusan oleh stakeholder,
secara umum, aspek mutu dalam pendidikan mengacu proses belajar dan
pembelajaran dan hasil belajar (learning outcomes). Pada titik ini,
lembaga pendidikan Islam perlu menunjukkan eksistensinya. Bila tolak
ukur kualitas merujuk pada proses pendidikan maka lembaga pendidikan
Islam dituntut mampu memperbaiki kualitas pendidikannya mulai dari
7

Mardan Umar & Feiby Ismail, Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam, 1-2.
Mardan Umar & Feiby Ismail, Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam, 16.
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tingkatan Madrasah Diniyah, Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah
(MI),

Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA),STAIN/

IAIN/UIN.Kemudian memperhatikan kebutuhan-kebutuhan stakeholder
berkaitan dengan kompetensi lulusan dan kemampuan teknis yang
diharapkan di dunia kerja. Konektifitas antara kebutuhan dan keluaran
lembaga pendidikan akan memberi dampak pada naiknya daya serap
lulusan pendidikan Islam di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, jika
indikator mutu diarahkan pada hasil belajar, mutu lulusan dan prestasi
akademik maka lembaga pendidikan Islam harus enampilkan kualitas
dengan bukti-bukti akademik yang dapat diterima dan dipercaya oleh
semua pihak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Mutu dari segi proses mengandung arti efektivitas atau ketepatan
dan efisiensi keseluruhan faktor-faktor atau unsur-unsur yang berperan
dalam proses pendidikan. Tingkat kemampuan lulusan seperti aspek
penguasaan ilmu, keterampilan, dan kecakapan lulusan akan bergantung
pada layanan yang didapatkan selama proses pembelajaran baik layanan
proses dari guru yang berkualitas, layanan saran dan prasarana yang
mendukung, serta lingkungan pendidikan yang mendorong terciptanya
iklim

pendidikan

yang

berkualitas.

Susanto

menjelaskan

bahwa

pendidikan dikatakan bermutu bila digunakan alat ukur yaitu indikator
mutu yang dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu: 1) mutu masukan; 2)
mutu proses; 3) mutu output; 4) mutu SDM; 5) mutu fasilitas. Mutu
pendidikan

bersifat

menyeluruh,

menyangkut

semua

komponen,

pelaksana dan kegiatan pendidikan. Nana Syaodih dkk. mengungkapkan
banyak masalah mutu yang dihadapi dunia pendidikan, seperti mutu
lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan guru, serta mutu
profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu
manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan

dana, sarana dan

prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan

latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, kelemahan mutu dari
komponen-komponen tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan. 9
Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya pada satu aspek saja,
akan tetapi mencakup segala aspek yang berkaitan dalam proses
pendidikan mulai dari masukan (input), proses dan keluaran (output).
Salah satu tolak ukur peningkatan tersebut ada pada perbaikan aspek
manajemen yang baik. Apabila manajemen sudah diterapkan dengan baik
maka institusi apapun termasuk institusi pendidikan akan mampu
menghasilkan kinerja dan hasil karya yang bermutu.10
Manajemen pimpinan sangat menentukan keberhasilan perguruan
tinggi dalam mempertahankan mutu. Pimpinan berasal dari kata pimpin
yang berarti melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. Mengutip Veithzal
Rivai Zainal, dkk.11 mengutip pendapat sejumlah ahli bahwa pemimpin
menurut: 1) Darvis and Filley, adalah seseorang (atau sekelompok orang)
menduduki posisi manajemen atau mengerjakan pekerjaan memimpin, 2)
Robert Tanembaum, adalah mereka yang menggunakan kewenangan
formal untuk mengorganisasi, mengarahkan dan mengontrol para
bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan
dikoordinasi demi mencapai tujuan organisasi.
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sebagai
lembaga pendidikan tinggi yang dikelola dan diselenggarakan oleh
masyarakat telah turut serta membantu tugas pemerintah dalam
mencerdaskan masyarakat Indonesia. Dari jumlah PTKIS yang terus
bertambah, semakin menguatkan peran PTKIS dalam membantu
mencerdaskan bangsa.
Dalam

rangka

menghasilkan

sumber

daya

manusia

yang

berkualitas PTKIS memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini sejalan
dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau
9

Mardan Umar & Feiby Ismail, Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam, 17-18.
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profesional

yang

dapat

menerapkan,

mengembangkan

dan

atau

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.12
Untuk itu perlu kesiapan manajemen PTKIS untuk menghasilkan mutu
lulusan yang diinginkan masyarakat.
George. R. Terry menyatakan, manajemen adalah mencakup
kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang
menyumbangkan upayanya yang terbaikmelalui tindakan-tindakan yang
telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang
apa

yang

harus

mereka

lakukan,

menetapkan

cara

bagaimana

melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan
mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka.13
Menurut Koontz dan Weihrich mendefinisikan manajemen sebagai
the process of desaigning and maintaining an environment in which
individuals, working together in groups, efficiently accomplish selected
aims14.Terry

menulis,

pengorganisasian,

manajemen

pengaktuasian,

adalah

proses

pengawasan

baik

perencanaan,
sebagai

ilmu

maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.15
Urgensi

seorang

pemimpin

dalam

manajemen

organisasi

mempunyai peranan yang sangat mendasar dalam mencapai tujuan yang
telah dirumuskan. Karena kativitas pemimpin berusaha mempengaruhi,
membimbing dan mengarahkan orang lain untuk berkerja sama dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Maka yang menjadikan hal
mendasar dalam aktifitas organisasi dalam perguruan tinggi adalah
kemampua pemimpin dalam mengelola organisasinya.
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Saifuddin Zuhri, Berangkat Dari Pesantren, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara,
2013), 643
13
Pieter Johannes Smit, Management Principles: A Contemporary Edition for Africa,
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Aktifitas manajerial dalam organisasi dengan pola kerjasama
sebagai proses mencapai tujuan juga dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surat
As-Saff ayat 4 yang berbunyi :

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti
suatu bangunan yang tersusun kokoh.16

Hal ini memang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW pada
masa berdakwah di Madinah, saat surat ini diturunkan. Dimana,
pengokohan organisasi dan kejama‟ahan adalah titik tekan dakwah
Rasulullah SAW di Madinah, berbeda dengan titik tekan dakwah
Rasulullah SAW ketika di Mekkah yang fokus pada pengokohan aqidah
dan ruhiyah ummat Islam masa itu. Dalam surat ini, terdapat lima konsep
besar yang harus ada untuk mewujudkan organisasi yang kokoh, yaitu
kesesuaian konsep dan pelaksanaan dalam organisasi, soliditas tim,
ketepatan mengukur dan mengetahui kekuatan dan tantangan, konsep
kesungguhan dalam bekerja dan berjuang, serta memiliki kader yang
militan (kader yang solid).
Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan yang perlu dimiliki
oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan seluruh sumber daya
organisasi terutama sumber daya manusianya untuk melakukan apa yang
diharapkan. Kemampuan inilah yang akan menentukan bahwa seorang
pemimpin tersebut baik dan tidaknya.17 Kepemimpinan berlangsung di
dalam sebuah organisasi yang dalam arti statis merupakan wadah dalam
bentuk suatu struktur organisasi. Di dalam struktur itu terdapat unit-unit
kerja sebagai hasil kegiatan pengorganisasian berupa pembidangan dan

16

Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Qur‟an: Miracle The Reference, cet. 1,
(Bandung: PT Sygma Publishing, 2010), 1099.
17
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Kolektif dan Responsif (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2011), 16.

pembagian pekerjaan dengan pengelompokkan pekerjaan (tugas-tugas)
sejenis atau serumpun ke dalam satu unit kerja.18
M. Ngalim Purwanto mengutip beberapa definisi kepemimpinan
dari Prajudi Atmosudirdjo sebagai berikut:
1. Kepemimpinan

dapat

dirumuskan

sebagai

suatu

kepribadian

seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orangorang

untuk

mencontohkannya atau mengikutinya, atau yang

memancarkan suatu pengaruh yang tertentu.
2. Kepemimpinan adalah suatu seni, kesanggupan atau teknik untuk
membuat sekelompok orang bawahan dalam organisasi formal atau
para

pengikut

atau

simpatisan

dalam

organisasi

informal

mengikuti atau mentaati segala apa yang dikehendakinya, membuat
mereka begitu antusias atau bersemangat untuk mengikutinya atau
bahkan berkorban untuknya.
3. Kepemimpinan dapat dipandang sebagai suatu bentuk persuasi
suatu seni pembinaan kelompok orang-orang tertentu, sehingga
mereka

tanpa

memahami
organisasi.

dan

adanya

rasa

mencapai

takut

segala

mau bekerja sama untuk

apa

yang

menjadi

tujuan

19

Wayne H. Hoy dan Cecil G. Miskel, mengartikan tentang
kepemimpinan adalah proses sosial dengan individu atau kelompok yang
memengaruhi tujuan bersama.20 Dari definisi kepemimpinan di atas, dapat
disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah keinginan orang
untuk mencontoh dan mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpin
tersebut. Kepemimpinan merupakan sebuah kekuatan, permulaan dan
proses yang bersifat untuk mempengaruhi suatu kelompok. Adapun
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indikator-indikator dari kepemimpinan yang telah disebutkan di atas
adalah pertama dengan adanya kepemimpinan diharapkan adanya
pengaruh yaitu berupa keteladanan, kewibawaan dan kecakapan dari
pimpinan. Kedua, memperoleh informasi yang baik yang diterima oleh
bawahannya, sehingga bawahannya mengerti dan dapat melaksanakan
tujuan organisasi. Ketiga, pengambilan keputusan. keempat, seorang
pemimpin harus bisa memotivasi bawahannya dengan memberikan
penghargaan, sehingga mereka merasa termotivasi untuk melakukan
tugasnya dengan ikhlas antusias dan senang hati.
Dengan berfungsinya manajemen pimpinan, maka diyakini bahwa
perguruan tinggi yang dipimpinnya akan mengalami perkembangan dan
peningkatan mutu pendidikan, serta pemenuhan sarana dan prasarana
sekolah. Peran aktif pimpinan belum bisa dilaksanakan maksimal, karena
adanya beberapa faktor penghambat dalam upaya tersebut yang mungkin
terkendalanya

pelaksanaan

teknis

dalam

proses

perbaikan

mutu

pendidikan. Upaya-upaya pimpinan lebih dititikberatkan pada pemenuhan
sarana pembelajaran sebagai pendukung pembelajaran di kelas-kelas,
seperti buku-buku penunjang, serta peningkatan mutu dosen. Tentunya
dalam upaya-upaya tersebut terdapat unsur-unsur penghambat dalam
mencapai mutu yang baik. Allah SWT berfirman:

)١١ :(الرعد
Artinya: “…Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri…” (Q.S. 13: 11)21
Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia tidak akan memiliki
agenda perubahan, jika tida dimulai dari manusia itu sendiri. Ayat lainnya
berbunyi:
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Depag RI, Al_Quran dan Terjemahnya, 370.

)٣٣(ﺍﺍﻠﺭﺤﻤﻥ׃
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” (Q.S; 55: 33).22
Berbagai komponen yang menjadi tata kelola perguruan tinggi,
mengacu pada UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi terdiri
atas komponen-komponen utama dan penunjang di pendidikan tinggi,
yang pada dasarnya mencakup komponen utama yaitu: 1) proses
pembelajaran, 2) kurikulum, 3) dosen, 4) fasilitas pembelajaran, 5)
pendanaan, dan 6) penelitian dan pengabdian, yang didukung oleh
supporting components atau komponen pendukung yaitu: 1) manajemen
dan 2) kepemimpinan.23 Komponen-komponen pendidikan tinggi dapat
dibagi menjadi tiga lapis, yaitu (1) proses pembelajaran as a core
component (proses pembelajaran sebagai komponen inti); (2) essential
components (komponen esensial) yang terdiri atas kurikulum, dosen,
fasilitas

pembelajaran,

pendanaan

dan

penelitian;

(3)

supporting

components atau komponen pendukung yang terdiri atas manajemen dan
kepemimpinan.24
Perwujudan

manajemen

perguruan

tinggi

memiliki

memiliki

perencanaan dan implementasi yang jelas, mulai dari perumusan visi,
misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya. Perguruan tinggi
juga perlu memiliki tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan
penjaminan mutu yang efektif. Selain itu, perhatian perguruan tinggi
terhadap komponen peserta didik (mahasiswa) dan lulusannya sangatlah
penting dan melayani proses pembelajaran dan mempertahankan mutu
lulusan. Sumber daya manusia (dosen dan ketenaga pendidikan lainnya)
22
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24
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Journal, 2004, Volume 48 No. 4).
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merupakan unsur penting bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan
kapasitas lembaga secara keseluruhan. Unsur penting lain yang
diperhatikan perguruan tinggi adalah kurikulum, proses pembelajaran, dan
suasana akademik. Semua itu tentunya didukung oleh aspek pembiayaan,
sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang memadai. Dalam
mewujudkan visi dan misi Perguruan tinggi Keagaman Islam Swasta
(PTKIS), aspek penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan berbagai
bentuk kerjasama sangat diperlukan untuk peningkatan mutu lulusan di
perguruan tinggi. Semua itu dilakukan untuk mencapai penguatan tata
kelola otonomi, akuntabilitas, dan citra publik.
Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat sentral dan strategis
dalam pembangunan suatu bangsa karena disebabkan oleh dua hal yaitu
pertama,

lulusan

perguruan

tinggi

akan

memposisikan

diri

atau

diposisikan masyarakat sebagai calon pemimpin, baik diperusahaan,
masyarakat atau di instansi pemerintah; kedua, produk jasa pemikiran
perguruan

tinggi

dianggap

berperan

dalam

menentukan

konsep

pembangunan bangsa.25
Aset penting dalam pelaksanaan penyelengaraan pendidikan
tersebut adalah sumber daya manusia yaitu mahasiswa, dosen termasuk
para karyawan. Keberhasilan dalam pendidikan atau tinggi rendahnya
mutu lulusan PTKIS sangat ditentukan oleh sejauhmana pelaku
pendidikan khususnya dosen dan para civitas akademik melaksanakan
tugas dan tanggungjawab mengelola pendidikan.
PTKIS pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan tinggi yang
diselenggarakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan
ahli-ahli agama Islam yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat
serta untuk mengembangkan ilmu, teknologi, dan budaya Islam guna
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Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam; Mengurai Benang Kusut Pendidikan,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 72

meningkatkan

taraf

kebudayaan nasional.

kehidupan

masyarakat

serta

memperkaya

26

Dalam UU Sisdiknas disebutkan beberapa klausul yang mengatur
tentang ketentuan otonomi lembaga pendidikan tinggi termasuk PTKIS, di
antaranya:
1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi,
institut, atau universitas.27
2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan
prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang
transparan.28
3) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam
mengelola pendidikan di lembaganya.29
4) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh
Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.30
5) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk
memajukan satuan pendidikan.31
Berdasarkan pemaparan diatas maka yang dimaksud dengan
manajemen

pimpinan

perguruan

kemampuan

seorang

pemimpin

tinggi
PTKIS

keagamaan
dalam

Islam

adalah

mengelola

dan

memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi keagamaan islam untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui fungsi-fungsi manajemen.
Masalah penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana manajemen
perguruan tinggi diatur dalam suatu manajemen yang rapi, efisien otonomi
26
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dan transparan serta akuntabel, sehingga memiliki arah yang jelas yakni
mutu lulusan yang baik.
Pimpinan perguruan tinggi agama perlu melakukan kepemimpinan
yang inovatif dalam bekerja. Orang-orang yang duduk pada posisi
pimpinan yang benar-benar piawai dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan
dengan akuntabilitas tertentu. Mereka harus memiliki etos kerja tinggi,
bermartabat, dan mampu memberdayakan seluruh sumber daya yang
tersedia.

32

Pemimpin masa depan harus diperkenalkan dengan konsep:

(1) kecakapan untuk melihat organisasi melalui beberapa lensa yang
berbeda-beda, (2) fleksibel dalam pemikiran, (3) menganjurkan fleksibel
dalam tindakan, (4) kecakapan memainkan peran yang perlu dalam
situasi, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar.33
Pengambilan keputusan partisipatif, yaitu pelibatan seluruh staf
secara langsung dalam pengambilan keputusan, maka rasa memiliki
warga Lembaga Pendidikan Tinggi dapat meningkat. Peningkatan rasa
memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab dan
meningkatkan dedikasi dosen terhadap mutu pendidikan tinggi. Inilah
esensi pengambilan keputusan partisipatif. Baik peningkatan mutu
pendidikan tinggi maupun pengambilan keputusan partisipatif tersebut
kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional yang berlaku. Untuk mencapai
tujuan itu, maka diperlukan peningkatan mutu administrasi. Allah SWT
berfirman:

)٣٣ :)ﺍلمائدة
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Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah
pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S; 5:
35).34
Ayat di atas menjelaskan setiap orang perlu mencari cara atau jalan
untuk menyelesaikan berbagai rencana yang ada dengan efektif. Cara
terbaik untuk menggerakan para anggota organisasi adalah dengan cara
pemberian komando dan tanggung jawab utama para bawahan terletak
pada pelaksanaan perintah yang diberikan itu.
Kepemimpinan efektif juga ditunjukkan sikap memberdayakan.
Orang-orang

diberdayakan

ketika

mereka

mampu

menjalankan

kekusaanya secara lebih bebas, seperti menggunakan keahlian mereka.
Praktik kepemimpinan dan manajemen yang menimbulkan pemberdayaan
antara lain pengunaan manajemen partisipatif, membebaskan orang dari
aturan yang terlalu mengekang, melatih orang dengan keahlian yang
mereka butuhkan, dan mengunakan struktur tim. Sebelum memberdayakan orang lain, cara karyawan yang level tanggung jawabnya di atas rata
rata. Kemampuan dan motivasi adalah faktor sukses untuk pemberdayaan.35
Para pegawai perlu mengetahui bagaimana kemampuannya untuk
bekerja agar dapat memperkirakan jumlah usaha yang akan mereka
hasilkan di masa mendatang. Lebih lanjut, penetapan jalur-jalur karier
memungkinkan para pegawai untuk melihat ke depan, masa yang akan
datang,

bersama

pimpinan

mereka.

Instansi

kepgawaian

dapat

berpengaruh secara tidak langsung terhadap motivasi pegawai. Lebih
lanjut, mereka dapat memonitor gaji dan proses evaluasi untuk menjadi
tidak terjadinya penyalahgunaan. Jika suatu sistem kepegawaian yang
bersifat kaku maka mungkin hanya sedikit kemungkinan terjadinya
fleksibilitas

dalam

tugas-tugas

pekerjaan,

mobilitas

karier,

dan

implementasi rencana-rencana insentif. Di sisi lain, suatu sistem yang
34
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(Jakarta: Prenada, 2009), 229.
35

terlampau fleksibilitas pasti mendorong sikap pilih kasih, tindakan-tindakan
pegawai yang berubah-ubah, dan berkurangnya moral serta kepercayaan
dalam dalam seluruh konsep.36
Bagi setiap lembaga pendidikan mutu adalah suatu isu sentral yang
perlu diperhatikan. Menurut Ismail, penerapan manajemen mutu dalam
dunia pendidikan memerlukan adanya pengelolaan yang baik dan
profesional, manajemen organisasi yang baik dan penyediaan personil
yang

memadai

dalam

menjalankan

proses

yang

baik

sehingga

menghasilkan output yang bermutu dan berkualitas tinggi. 37
Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, juga mengamanahkan untuk melakukan penjaminan
mutu perguruan tinggi baik yang dilaksanakan secara internal maupun
secara eksternal. penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh
Perguruan Tinggi. Sedangkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan
melalui akreditasi.38
Sayangnya kebanyakan perguruan tinggi lebih mementingkan
akreditasi dari pada mementingkan pengendalian mutu internal, memang
akreditasi selalu menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau Perguruan
Tinggi. Begitu akreditasi keluar institusi tidak lagi melakukan kendali mutu
secara internal. Dalam Undang-undang tersebut, proses pengendalian
mutu harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali. Jika
Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai
akreditasi baik, ada kecenderungan standar mutu tidak akan meningkat.
hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan
menerapkan pola Continuous Quality Improvement (CQI). Dengan
meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses
akreditasi juga akan baik
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Konsep mutu merupakan kombinasi tiga pandangan, yaitu:
pertama; bahwa mutu atau kualitas mempunyai banyak arti seperti:
degree of action, sesuai dengan reqruirement, keseluruhan karakteristik
yang memuaskan di dalam penggunaan produk. Pengertian ini dalam
konteks ISO-9000 berarti totalitas dari karakteristik yang memuaskan
kebutuhan, atau dengan singkat secara operasional berarti fitness for use.
Suatu produk yang memiliki sifat-sifat yang memuaskan pelanggan adalah
suatu produk yang bermutu.39 Jadi pelanggan adalah satu-satunya yang
menentukan apakah produk atau servis bermutu.
Kedua, Menurut Marmar Mukhopadhyay, seorang ahli tentang mutu
dari berbagai pendapat yang bertitik tolak dari sudut pandang pengguna
bahwa mutu terletak di mata yang melihat.40 Ketiga, menurut Eliot dalam,
bahwa mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan
tergantung pada waktu dan tempat atau dikatakan sesuai dengan tujuan.41
Dari kombinasi ketiga pandangan ini, maka mutu adalah sebuah
konsep yang nisbi sifatnya dan bukan absolut yang memiliki kemampuan
memuaskan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Mutu akan
selalu

dinamis

berkepentingan

sejalan
atau

dengan

pelanggan

tuntutan

dari

terhadap

mutu

pihak-pihak
itu.

Pihak

yang
yang

berkepentingan terhadap mutu tersebut banyak pihak dimana masingmasing barangkali berupaya untuk memaksakan keinginannya agar
kepentingannya diwadahi sebagai acuan dalam menetapkan mutu.
Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu
produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang
tangible maupun yang intangible
39
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ditentukan oleh dua faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang telah
ditentukan sebelumnya dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan
menurut tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Mutu yang pertama disebut
quality in fact (mutu sesungguhnya) dan yang kedua disebut quality in
perception (mutu persepsi).43 Dengan demikian sebuah produk dikatakan
bermutu selama produk tersebut secara konsisten sesuai dengan tuntutan
pembuatnya. Adapun dalam quality in perception, mutu didefinisikan
sebagai sesuatu yang memuaskan atau melampaui keinginan dan
kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini yang menentukan atau menilai
sebuah produk atau jasa bermutu ataupun tidak adalah para pelanggan.
Dengan demikian mutu dalam persepsi diukur dari kepuasan pelanggan
atau pengguna serta meningkatnya minat pelanggan terhadap produk
atau jasa.44
Perguruan Tinggi merupakan wahana tenaga ahli yang diharapkan
mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan
kepada pembangunan. Sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan
mutu sumber daya manusia, maka, empat kebijakan pokok dalam bidang
pendidikan Indonesia yaitu (1) pemerataan dan kesempatan; (2) relevansi
pendidikan dengan pembangunan; (3) kualitas pendidikan; dan (4)
efisiensi pendidikan.45 Khusus untuk perguruan tinggi akan lebih
diutamakan

membahas

mengenai

relevansi

pendidikan

dengan

pembangunan dan kualitas yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal
dengan keterkaitan dan kesepadanan (link and match).46 Upaya
menciptakan keterkaitan dan kesepadanan tersebut mengacu pada Tri
Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi kegiatan-kegiatan pendidikan
(proses belajar mengajar), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
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Selain itu Kompetensi atau mutu lulusan juga tertuang dalam
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pada Bab II Bagian ke satu pasal 4
tentang ruang lingkup Standar Pendidikan Naional, Standar Nasional
Pendidikan terdiri atas:
a. standar kompetensi lulusan;
b. standar isi Pembelajaran;
c. standar proses Pembelajaran;
d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
g. standar pengelolaan; dan
h. standar pembiayaan Pembelajaran.47
Sedangkan penjabaran dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang
satandar kompetensi lulusan terdapat pada bagian 2 yang bunyinya:
Pasal 5
1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan

keterampilan

yang

dinyatakan

dalam

rumusan

capaian

Pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian
pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran,
standard proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran,
standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan
prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan
standar pembiayaan Pembelajaran.
3. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib:
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a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.48
Pasal 6
1. Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan
perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan
aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual
dan

social

melalui

proses

Pembelajaran,

pengalaman

kerja

mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang
terkait Pembelajaran.
2. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah
bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui
penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,
Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait
Pembelajaran.
3. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan
konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh
melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian
dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran,
mencakup:
a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib
dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan
kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan
Tinggi;
b. b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang
wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan
Program Studi.
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4. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu
pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik,
praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.49

Pasal 7
1. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari
capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan
jenis

Pendidikan

Tinggi,

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
2. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
3. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari
capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yan setara; atau
b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program
Studi sejenis.
4. Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang
merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan
diusulkan

kepada

direktur

jenderal

terkait

sesuai

dengan

kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran
lulusan.
5. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program
Studi sejenis.
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6. Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan
rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat
(5) diatur dengan Peraturan Menteri.50
Mengenai mutu lulusan PTKIS sedikitnya itu ada dua pendekatan
yang berbeda; yakni pendekatan dari dunia kerja dan pendekatan
kalangan perguruan tinggi.51 Pendekatan pertama menginginkan lulusan
perguruan tinggi itu harus memiliki keterampilan kerja (skill) yang
memadai dan siap untuk bekerja. Pendekatan kedua, dari kalangan
perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan
pendidikan yakni untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 4 UU RI
Nomor 20 Tahun 2003).
Kedudukan mutu sangat dipengaruhi oleh bagaimana situasional
kelembagaan itu sendiri. Robin, Stephen memberikan penggambaran
bahwa dalam tingkat sistem implementasi kebijakan kelembagaan seperti
penjaminan

mutu

selalu

melibatkan

budaya

organisasi,

struktur

kelembagaan maupun penataan kerja organisasi sehingga dalam
kebijakan

yang

sama

bisa

saja

kelembagaannya,

tata

kerjanya

berorientasi

kepada

berlainan.52
Program

peningkatan

mutu

harus

kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga
haruslah memperhatikan masing-masing pelanggan diatas. Kepuasan dan
kebanggan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan
harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan.
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Goetsch dan Davis mengungkapkan unsur utama (karakteristik)
lulusan yang bermutu total adalah sesuai harapan pelanggan. Dalam
TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan
driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang
disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan
besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang
berhubungan

dengan

produk

atau

jasa.

Secara

singkat

dapat

digambarkan mutu lulusan secara terpadu dari Goetsch dan Davis pada
gambar 2.4 sebagai berikut:
Mutu Lulusan

Komitmen pada Mutu

Perbaikan Mutu secara
berkelanjutan

Sumber-sumber Mutu

Fungsi-fungsi Manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
penganggaran, kontrol
Pelaksanaan program secara bermutu

Hasil output memuaskan pelanggan/masyarakat

Gambar 1.1 Model Mutu Lulusan Perguruan Tinggi 53
Setiap poduk atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan prosesproses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu,
sistem yang sudah ada perlu diperbaiki secara terus menerus agar
kualitas yang dihasilkannya dapat meningkat. Jadi lulusan yang bermutu
dalam pendidikan berkaitan dengan adanya penciptaan budaya kualitas
dengan menempatkan pelanggan sebagai fokus utama melalui pelibatan
53
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seluruh karyawan dan staf bidang pendidikan serta perbaikan secara terus
menerus, demi tercapainya organisasi pendidikan yang bermutu, yang
mampu bersaing dan tetap bertahan dalam era perkembangan zaman.
Berdasarkan pendapat ahli diatas maka yang dimaksud dengan
mutu lulusan PTKIS adalah lulusan yang menguasi keilmuan yang telah
dipelajarinya dan dapat berkiprah di masyarakat dalam persaingan global.
Lulusan perguruan tinggi dikatakan bermutu jika lulusan yang dihasilkan
memenuhi kualitas keilmuan yang di pelajarinya dan dapat bersaing di era
global serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna lulusan
dari perguruan tinggi tersebut. Lulusan perguruan tinggi tidak dapat
dikatakan bermutu jika hanya dengan menguasi kompetensi keilmuan
tetapi tidak dapat berkiprah di masyarakat dalam era global. Begitupun
juga lulusan perguruan tinggi yang bersaing dimasyarakat harus
memenuhi kualifikasi keilmuan yang telah dipelajarinya di perguruan
tinggi.
Berdasarkan grand tour di mana PTKIS sebagai salah satu
lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara umum
mutu lulusannya masih memprihatinkan. Permasalahan yang dialami oleh
PTKIS di Provinsi Jambi sangat kompleks, meliputi infrastruktur,
mahasiswa, pembiayaan, proses akademik, dan kualitas lulusan. Dari segi
infrastruktur, walaupun pada umumnya PTKIS di Provinsi Jambi telah
memiliki kampus, namun tidak dilengkapi dengan bangunan dan sarana
yang memadai, namun ada juga yang masih menyewa, atau di kampus
sendiri namun sarananya masih sederhana dan terbatas. Kampus PTKIS
Provinsi Jambi yang berada di perguruan tinggi ini sangat ideal, namun
mahasiswa yang kuliah di kampus terbatas jumlahnya. Kampus PTKIS
rata-rata dilengkapi dengan perpustakaan namun bervariasi antara yang
banyak dan sedikit buku pustakanya. Sedangkan laboratorium, baik micro

teaching, komputer atau bahasa, rata-rata masih terbatas, bahkan ada
yang belum memiliki.54
Dari segi mahasiswa, rata-rata Program Studi PTKIS di Jambi kecil
sekali animonya, apalagi yang selain Prodi PAI, sehingga kualitas input
tidak biasa diseleksi. Penurunan penerimaan mahasiswa terjadi di semua
perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, hal tersebut karena angka
partisipasi kasar nasional masih rendah, sementara PTN memperluas
Program Studi yang menyedot animo yang biasa masuk PTKIS, dan
jumlah PTKIS makin banyak. Salah satu implikasi dari kondisi ini, PTKIS
membuka kelas jauh untuk mengejar animo dengan mendekatkan jarak
antara mahasiswa dengan kampus.55
Dari problematika sarana yang terbatas, input mahasiswa yang
kecil, jumlah biaya yang tidak memadai, berimplikasi pada problematika
proses akademik. Dari segi kurikulum ditempuh pengurangan SKS sampai
batas yang limitatif, dari segi hari perkuliahan dikurangi jumlahnya
perminggu, rekruting dosen terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok,
tidak mustahil terjadi penyederhanaan dalam proses perkuliahan dan
ujian. Yang pasti, darma penelitian masih sangat terabaikan, kecuali
dalam penelitian skripsi yang dilakukan mahasiswa. Begitu juga Kuliah
Kerja Nyata atau yang sejenisnya sebagai salah satu program untuk
darma pengabdian kepada masyarakat, ditunaikan dalam porsi yang
terbatas.
Dalam hal tersebut PTKIS di Provinsi Jambi justru menikmati
keterbatasan, walaupun tidak tersedia sarana dan dana yang banyak
namun tetap berjuang maksimal dalam proses akademik melalui
mekanisme yang sesuai dengan standar regulasi untuk mengantarkan
para mahasiswa menjadi alumni yang memenuhi kompetensinya.
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Para mahasiswa sebagai calon penerus masa depan bangsa yang
sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi sesungguhnya mengharapkan
hasil dari laboratorium itu memiliki nilai ganda yaitu ilmu pengetahuan,
gelar, ketrampilan, pengalaman, keyakinan dan perilaku luhur yang
mampu bersaing dipasar global. Semuanya itu diperlukan sebagai
persiapan memasuki dunia kerja dan atau persiapan membuka lapangan
kerja

dengan

mengharapkan

kehidupan

yang

lebih

baik

dan

kesejahteraan lahir serta batin.
Kenyataan yang ada pada dewasa ini menunjukkan mutu lulusan
perguruan tinggi itu tidak selalu dapat diterima dan mampu untuk bekerja
sebagaimana yang diharapkan dunia kerja. Maraknya perguruan tinggi
berpotensi merosotnya mutu lulusan, mengingat standarisasi mutu lulusan
tidak menjadi tujuan; tetapi hanya dilihat dari aspek kuantitas; yakni
bagaimana mendapatkan jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya.56
PTKIS sebagai wadah untuk memproses kader-kader pemimpin
bangsa, memerlukan manajemen yang berbeda dengan pengelolaan
instansi non pendidikan, karena dalam wadah ini berkumpul orang-orang
yang berilmu dan bernalar. Tanggung jawab pendidikan tidak saja beban
pemerintah namun oleh seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi, PTKIS Provinsi Jambi mendapat akreditasi yang tidak buruk, walau
belum banyak yang mendapat akreditasi puncak, rata-rata sedang-sedang
saja, antara B dan C. Sekretaris Kopertais Wilayah XIII menjelaskan
bahwa terjadi peningkatan akreditasi pada tahun 2018 nilai akreditasi
prodi PTKIS Provinsi Jambi meningkat mencapai 55%, yang belum
terakreditasi meraih nilai C hampir 40%, dan 5% sedang proses, submit di
BAN PT. Menurut As‟ad Isma, pihaknya terus mendorong pendirian unit
kerja seperti pusat penelitian dan pengabdian masyarakat, pusat
penjaminan mutu yang selama ini terkoordinasi di bawah wakil ketua 1
56
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dan 3. Lebih lanjut As‟ad juga menjelaskan bahwa hingga tahun 2018,
80% PTKIS di Provinsi Jambi sudah mendirikan unit unit kerja sesuai
dengan kebutuhan pembenahan mutu pendidikan tinggi. 57 Dalam hal ini
ada komitmen dari PTKIS di Provinsi Jambi dalam melakukan
pembenahan manajemennya.
Sekretaris Kopertais Wilayah XIII menjelaskan bahwa terjadi
peningkatan akreditasi pada tahun 2018 nilai akreditasi prodi PTKIS
Provinsi Jambi meningkat mencapai 55%, yang belum terakreditasi
meraih nilai C hampir 40%, dan 5% sedang proses, submit di BAN PT.
Menurut As‟ad Isma, pihaknya terus mendorong pendirian unit kerja
seperti pusat penelitian dan pengabdian masyarakat, pusat penjaminan
mutu yang selama ini terkoordinasi di bawah wakil ketua 1 dan 3. Lebih
lanjut As‟ad juga menjelaskan bahwa hingga tahun 2018, 80% PTKIS di
Provinsi Jambi sudah mendirikan unit unit kerja sesuai dengan kebutuhan
pembenahan mutu pendidikan tinggi.58 Dalam hal ini ada komitmen dari
PTKIS

di

Provinsi

Jambi

dalam

melakukan

pembenahan

mutu

pendidikannya.
Keinginan untuk maju dari PTKIS di Provinsi Jambi ini juga
dibuktikan dengan adanya pengajuan perubahan alih status dari STAI
atau STIT menjadi Universitas atau Institut. Berdasarkan informasi
diterima dari Kopertais Wilayah XIII terdapat tiga STAI di Provinsi Jambi
yang telah turun SK alih statusnya yaitu 1) IAI Nusantara Batanghari
Menjadi IAI Nusantara Batanghari, 2) STAI Yasni Bungo menjadi IAI Yasni
Bungo dan 3) STIT Tebo menjadi IAI Tebo
Berdasarkan wawancara dengan ketua IAI Nusantara Batanghari,
Pihaknya telah berusaha untuk memanfaatkan sumberdaya dosen dan
civitas akademik dengan semaksimalkan mungkin sehingga dalam
meningkatkan mutu lulusan. Proses ini dimulai dari perencanaan yang
57
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disusun bersama dengan para dosen tetap dan civitas akademik. Dalam
pengorganisasian IAI Nusantara Batanghari sudah berbenah dalam hal
penempatan jabatan-jabatan strategis, tidak lagi menempatkan dosendosen DLB, tetapi diisi oleh dosen tetap. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan produktivitas kinerja, pasalnya dosen DLB adalah para PNS
yang mempunyai tugas pada instansi maing-masing, sehingga efektifitas
dan efisiensi pelayanan terbatas. Dalam hal evalusasi, IAI Nusantara
Batanghari melaksanakan evalusi setiap awal semester untuk mengontrol
kinerja dosen dan civitas akademik, jika ada yang salah dibenahi.59
IAI Yasni Bungo telah melakukan pembenahan terhadap mutu
pengelolaan perguruan tinggi. Berdasarkan wawancara dengan Ketua IAI
Yasni Bungo pihaknya telah, mengajukan perubahan alih status menjadi
Institut pada Oktober 2018. Pihak sedang menunggu asesor untuk
melakukan perubahan alih status. IAI Yasni Bungo

juga berusaha

semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan maksimal kepada
mahasiswa.60
Berdasarkan wawancara dengan Wakil Rektor 1 IAI Tebo, pihaknya
berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pembenahan mutu
pendidikan di perguruan tinggi yang dipimpinnya. Menurutnya peningkatan
mutu lulusan adalah dengan cara melibatkan seluruh civitas akademik IAI
Tebo, untuk melakukan perubahan menjadi lebih bermutu, baik dari
pimpinan, dosen, staf dan mahasiswa. Disamping pembenahan mutu
dilakukannya dengan melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran
dan membenahi dan melengkapi organisasi dan tatakelola perguruan
tinggi.

Hal

tersebut

dilakukannya

dengan

mengevaluasi

secara

berkelanjutan standar pendidikan tinggi, standar penelitian dan standar
pengabdian masyarakat.61
Dalam obsevasi awal peneliti melihat bahwa

IAI Tebo, telah

memiliki system terintegarasi berupa system Informasi Akademik, PMB
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online, E-Joural, E-Library dan Tracer Alumni. Disamping itu, juga telah
membenahi lembaga P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
dan P2M (Pusat Penjaminan Mutu) yang bertugas sebagai control mutu
pendidikan yang berlangsung di IAI Tebo.62
Dalam hal kurikulum IAI Nusantara Batanghari juga telah
melaksanakan manajemen sesuai aturan tata kelola perguruan tinggi.
Menurut Rektor IAI Nusantara Batanghari, Kampus yang dipimpinnya
telah telah menerapkan kurilulum KKNI, hal ini dimulai dari perencanaan
yang disusun oleh LPMA yang kemudian disosialisasikan kepada para
kaprodi dan semua dosen agar menyusun RPS berdasarkan kurikulum
KKNI. Setiap awal semester para dosen juga diikut untuk pelatihan dan
pengembangan kurikulum KKNI baik yang diadakan oleh kampus ataupun
kampus UNJA.63
Begitu Juga dengan IAI Yasni Bungo, pihaknya telah melakukan
manajemen kurikulum perguruan tinggi berdasarkan kurikulum KKNI.
Seperti yang diungkapkan kepala LPMA yang menyatakan bahwa setiap
awal semester para dosen diminta untuk membuat dan menyerahkan RPS
sesuai dengan KKNI. Hal tersebut dilaksanakan setelah mendatangkan
narasumber dari UIN untuk memberikan materi pengembangan KKNI.
Setelah materi dilaksanakan IAI Yasni Bungo

membentuk tim

pengembang kurikulum dari masing-masing prodi untuk mendesain
kurikum sesuai dengan KKNI dan mensosialisasikan kepada semua
dosen.64
Sama halnya dengan IAI Tebo yang telah melakukan pembenahan
kurikulum. Menurut salah satu dosen mengungkapkan bahwa semua
dosen harus membuat dan menyerahkan RPS sesuai dengan kurikulum
KKNI sebelum perkuliahan dimulai. Pembuatan RPS ini berdasarkan
manual mutu yang telah disusun oleh pihak kampus.65
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Dalam hal pengembangan dosen, IAI Nusantara Batanghari, IAI
Yasni Bungo dan IAI Tebo juga telah membenahi manajemennya.
Berdasarkan pengamatan awal ketiga
meningkatkan kualitas

PTKIS ini telah berusaha

dosennya dengan mendorong dosen-dosen

tetapnya untuk melanjutkan studi S3.66 Kualitas dan kompetensi dosen
sangat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dan mutu lulusan
perguruan tinggi.
Dalam hal pengelolaan penelitian dan pengabdian ketiga PTKIS
juga telah melakukan perubahan, seperti halnya pelibatan penelitian
bersama yang antara dosen dan mahasiswa dan pengabdian perguruan
tinggi terhadap desa binaan. Penelitian bersama antara dosen dan
mahasiswa ini tidak termasuk mahasiswa, tetapi penelitian bersama ini
akan dijadikan sebagai landasan PTKIS dalam membuat kebijakan
kampus dalam pengembangan perguruan tinggi. Pengabdian masyarakat
yang dilakukan kampus adalah terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata
Mahasiswa.67 Tiga PTKIS tersebut juga telah melaksanakan manajemen
asset dalam rangka memenuhi fasilitas pembelajaran di kampus.
Penyedian ruang kuliah, perpustakaan, dan fasilitas pembelajaran lainnya
seperti infokus yang dapat mempermudah mahasiswa dalam proses
pembelajaran.68
Masalah pembiayaan menjadi masalah yang sangat penting dalam
manajemen perguruan tinggi. Berdasarkan wawancara dan pengamatan
yang dilakukan peneliti, pembiayaan yang dilaksanakan di PTKIS masih
mengandalkan uang SPP dari mahasiswa sebagai sumber utamanya.
Selain itu, ada juga pembiayaan dengan mengajukan permohonan
bantuan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk membangun gedung
dan sarana pembelajaran. Akan tetapi pembiayaan dengan permohonan
ini kurang efektif, karena sifatnya berkala.69 Pembiayaan pendidikan
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merupakan faktor yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya dalam
menyediakan

komponen-komponen

input

pendidikan.

Pembiayaan

maksimal tentunya akan menghasilkan raw input pendidikan untuk
menghasilkan lulusan yang bermutu.
Dalam hal mutu lulusan, ketiga PTKIS belum menunjukkan kualitas
mutu lulusannya. Hal ini berdasarkan pada animo masyarakat yang
kurang percaya terhadap mutu lulusan. Sebagian masyarakat lebih
memilih perguruan tinggi negeri dari pada PTKIS. Keputusan memilih
PTKIS adalah sebagai alternative terahir jika tidak diterima pada
perguruan tinggi negeri.70
Berdasarkan wawancara dengan X, salah satu mahasiswa
Universitas Negeri Y menyatakan bahwa dirinya tidak memilih perguruan
tinggi keagamaan islam dikarenakan kuliah di perguruan tinggi negeri
lebih berkelas dibandingkan dengan perguruan tinggi keagamaan islam
swasta.71 Selain itu mahasiswa A mahasiswa pada universitas negeri Z
menyatakan bahwa akreditasi di univeristas negeri lebih tinggi dari pada
perguruan tinggi keagamaan islam swasta. Selain itu menurutnya
kebutuhan dunia kerja bukan hanya sekedar menjadi tukang agama.72 Di
sisi lain kepala sekolah B juga memberikan keterangan bahwa lebih
memilih lulusan dari perguruan tinggi negeri daripada PTKIS. Dia
mengatakan lulusan perguruan tinggi negeri lebih mempunyai kompetensi
daripada PTKIS. 73
Berdasarkan keterangan diatas animo masyarakat tentang mutu
lulusan PTKIS di Provinsi Jambi masih sangat rendah. Hal ini tentu
menjadi kontras dengan hakekat perguruan tinggi sebagai lembaga
pendidikan tinggi yang memberikan layanan pendidikan sesuai dengan
amanah Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
Disisi lain prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang
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transparan juga harus menjadi perhatian PTKIS di Provinsi Jambi dalam
mengelola lembaga pendidikan tinggi.
Berdasarkan pemaparan diatas peneliti mengidentifikasi masalah
pokok sebagaimana berikut:
1. PTKIS di Provinsi Jambi adalah lembaga pendidikan tinggi yang harus
mengelola atau mamanej layanan pendidikan berdasarkan prinsip
otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan
(UU No 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi)
2. Ruang lingkup manajemen atau tata kelola yang telah digarap
Pimpinan di Provinsi Jambi meliputi: a) proses pembelajaran, b)
kurikulum, c) dosen, d) fasilitas pembelajaran, e) pendanaan, dan f)
penelitian dan pengabdian
3. Beberapa PTKIS telah melakukan perubahan alih status institusi dari
sekolah tinggi menjadi Institut Agama Islam akan tetapi minat
masyarakat terhadap PTKIS tersebut masih rendah
4. Pelakasanaan manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu
lulusan belum optimal
5. Pimpinan PTKIS di Provinsi Jambi (IAI Nusantara Batanghari , IAI
Yasni Bungo , dan IAI Tebo) telah membenahi sistem manajemennya
sesuai dengan aturan berlaku
6. Mutu lulusan yang bermutu adalah lulusan yang menguasai kualifikasi
keilmuan dan memiliki life skill tertentu.
7. Mutu lulusan yang dihasilkan PTKIS Provinsi Jambi masih rendah
berdasarkan animo masyarakat yang menyatakan kualifikasi keilmuan
yang dimiliki lulusan PTKIS tidak lebih baik dari PTN dan PTKIS tidak
dapat menghasil lulusan yang memberikan life skill lainnya.
Berdasarkan temuan awal di atas dapat dipahami bahwa pada
perguruan

tinggi

agama

swasta

di

Provinsi

Jambi

menemukan

permasalahan. Pertama, Berapa program studi pada perguruan tinggi
agama swasta tersebut belum terakreditasi, terakreditasi C dan ini jelas
tidak memenuhi standar. Evaluasi ini penting untuk mengetahui posisi

lembaga pendidikan Islam dalam standar nasional pendidikan yang telah
ditetapkan. Kedua, Permasalahan yang tampak dalam pengelolaan
perguruan tinggi agama swasta di Provinsi Jambi adalah aspek
manajemen, kepemimpinan, sumber daya manusia, finansial, dan aspek
kelembagaan. Secara manajemen, perguruan tinggi agama swasta di
Provinsi Jambi belum mengadopsi manajemen pengelolaan pendidikan
terkini. Dalam hal kepemimpinan dan sumber daya manusia juga menjadi
problem tersendiri yakni masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi
akademik minimal yang dipersyaratkan. Hal ini menuntut para pendidik
dan tenaga kependidikan mengikuti pendidikan, akan tetapi realitasnya
masih jauh dari harapan peningkatan kualitas karena tujuannya baru
sekadar memenuhi tuntutan Undang-undang. Demikian pula dengan
aspek finansial yang masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak
serta pengembangan perguruan tinggi agama swasta di Provinsi Jambi
agar lebih profesional.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti berkeinginan
untuk mendalami tentang tema manajemen Pimpinan dan mutu lulusan
PTKIS di Provinsi Jambi. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan
karena keberadaan PTKIS di Provinsi Jambi tidak bisa dipandang sebelah
mata jika dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang berada di
Provinsi Jambi. Disisi lain PTKIS sebagai lembaga pelayanan publik,
harus membenahi implementasi manajemennya dalam menghasilkan
lulusan

bermutu

dan

dapat

mengubah

image-nya

dimasyarakat.

Diharapkan dalam penelitian ini menghasilkan raw model pengembangan
manajemen pimpinan PTKIS dalam menghasilkan mutu lulusan yang
memiliki kualifikasi keilmuan dan memiliki life skill yang dibutuhkan
masyarakat

sebagai

pengguna

jasa

layanan

pendidikan

tinggi.

Keberadaan PTKIS yang tidak terikat dengan aturan birokrasi dan politik
seharusnya bisa menjadi kekuatan tersendiri lembaga pendidikan tinggi
yang dalam menghasilkan lulusan bermutu.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan berbagai permsalahan yang dikemukakan pada latar
belakang masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah
”Mengapa manajemen pimpinan belum mampu meningkatkan mutu
lulusan PTKIS di Provinsi Jambi?, masalah pokok ini dirumuskan ke dalam
pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana perencanaan pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan
perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengorganisasian pimpinan dalam meningkatkan mutu
lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pelaksanaan pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan
perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi?
4. Bagaiamana evaluasi pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan
perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi?
5. Bagaimana model manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu
lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi?

C. Fokus Penelitian
Penelitian terfokus pada IAI Nusantara Batanghari, IAI Yasni Bungo
dan IAI Tebo tentang tema penelitian yaitu manajemen PTKIS dan mutu
lulusan. Pemilihan ketiga PTKIS tersebut karena ketiganya memiliki
kuantitas input mahasiswa yang tinggi dibandingkan dengan PTKIS
lainnya di Provinsi Jambi. Dipilihnya 3 PTKIS tersebut karena ketiganya
adalah tiga PTKIS yang baru saja menerima SK perubahan alih status dari
sekolah tinggi menjadi institute.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai rumusan pokok rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan
pokok yang ingin dicapai melalui penelitian ini secara teoretik ialah untuk
mengetahui mengapa manajemen pimpinan belum mampu meningkatkan

mutu lulusan PTKIS di Provinsi Jambi. Lalu secara khusus tujuan
penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui perencanaan pimpinan dalam meningkatkan mutu
lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi?
b. Untuk mengetahui pengorganisasian pimpinan dalam meningkatkan
mutu lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi
Jambi?
c. Untuk mengetahui pelakasanaan pimpinan dalam meningkatkan mutu
lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi?
d. Untuk mengetahui evaluasi pimpinan dalam meningkatkan mutu
lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi?
e. Untuk

mengetahui

model

solusi

manajemen

pimpinan

dalam

meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta
di Provinsi Jambi?
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan masukan bagi pihak terkait mengenai manajemen
pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan PTKIS di Provinsi Jambi.
b. Sebagai wahana pengembangan ilmu manajemen pendidikan teoritis
yang penulis dapatkan di Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi untuk selanjutnya dikembangkan secara empirik di berbagai
perguruan tinggi agama swasta di Provinsi Jambi.
c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lainnya yang berkepentingan
dengan kajian penelitian ini agar bisa mendalami manajemen pimpinan
dalam

meningkatkan

mutu

lulusan

PTKIS

di Provinsi

Jambi.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN
A. LANDASAN TEORI
1. Manajemen Pimpinan
a. Hakekat Manajemen
Menurut Evans dalam bukunya The Managament and Control
Quality mendefinisikan manajemen adalah suatu proses sosial untuk
menjamin partisipasi dan keterlibatan sejumlah orang dalam mencapai
tujuan tertentu.74 Selanjutnya Maguard & Krone, mengungkapkan bahwa
pengelolaan

merupakan

kegiatan

yang

dilakukan

oleh

seorang

75

pemimpin.

Manajemen menurut Tery & Rue, dikutip Amtu adalah suatu proses
atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu
kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata.76 Manajemen sebagai suatu kemampuan
77

selanjutnya menjadi cikal bakal suatu profesi.

yang

Manajemen adalah

penerapan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pelaporan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan pengawasan dengan
menggunakan dan memanfaatkan fasilitas maupun sumberdaya yang
tersedia.78
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan
sumber daya manusia secara efektif, yang didukung oleh sumber-sumber
lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam
pengertian ini, ada dua sistem yang terdapat dalam manajemen, yaitu
sistem organisasi dan sistem manajerial organisasi. Sistem organisasi
74
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berhubungan dengan model atau pola keorganisasian yang dianut,
sedangkan

sistem

manajerial

berkaitan

dengan

pola-pola

pengorganisasian, kepemimpinan, dan kerja sama yang diterapkan oleh
para anggota organisasi.79
Secara internal, manajemen dihadapkan kepada tuntutan dan
pemuasan kepentingan berbagai pihak, seperti para manajer madya dan
manajer tingkat rendah, para pemegang saham, serta karyawan dan
karyawati organisasi. Di samping itu, meskipun berada di luar organisasi,
terdapat berbagai pihak yang berkepentingan dalam keberhasilan
organisasi seperti pemasok, distributor, agen, pemerintah dan para
pelanggan produk atau jasa organisasi yang bersangkutan.80
Dari beberapa pendapat ahli penulis menyimpulkan bahwasannya
manajemen merupakan proses yang berbentuk kerangka kerja yang
bertujuan untuk mengatur secara keseluruhan untuk mencapai tujuan
yang diharapkan. Dalam pelaksanaan manajemen di dalamnya ada
beberapa kegiatan-kegiatan tertentu yang harus dilakukan secara
bertahap dengan tujuan bahwa hasil akhir yang diharapkan terwujud
secara efektif dan efisien. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka
kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok
orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud
yang nyata.
Sifat dasar manajemen adalah sangat beragam, karena mencakup
banyak dimensi aktivitas dan lembaga. Manajemen berhubungan dengan
semua aktivitas organisasi dan dilaksanakan pada semua level organisasi.
Karena itu manajemen bukan merupakan sesuatu yang terpisah atau
pengurangan fungsi suatu organisasi tidak hanya memiliki mengelola satu
bidang tetapi juga sangat luas sebagai contoh: bidang produksi,
pemasaran, keuangan atau personil. Dalam hal ini manajemen suatu
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proses umum terhadap semua fungsi lain yang dilaksanakan dalam
organisasi. Tegasnya manajemen adalah suatu perpaduan aktivitas. 81
Aktivitas manajemen mencakup spektrum yang sangat luas, sebab
dimulai dari bagaimana menentukan arah organisasi di masa depan,
sampai mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan. Maka dalam rangka
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien manajemen harus
difungsikan

sepenuhnya

pada

setiap

organisasi.82

Kristiawan

mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses pengaturan dan
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama
para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Secara umum fungsi manajemen terbagi menjadi 4 macam, yaitu: 1)
planning 2) organizing 3) actuating 4) controlling.83
Tujuan

manajemen

piminan

secara

umum

adalah:

a)

Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mepertahankan tenaga kerja
yang

cakap,

dapat

dipercaya

dan

memiliki

motivasi

tinggi.

b)

Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. c)
Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi
prosedur prekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insetif
yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta
aktivitas pelatihan yang terakit dengan kebutuhan organisasi dan individu.
d) Mengembangkan praktik manajemen dan komitmen tinggi yang
menyadari

bahwa

tenaga

pendidik

dan

kependidikan

merupakan

stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan
iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. e) Menciptakan iklim kerja
yang harmonis.84
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Manajemen adalah suatu proses sosial yang direncanakan untuk
menjamin, partisipasi dan keterlibatan sejumlah orang dalam mencapai
sasaran dan tujuan tertentu yang ditetapkan secara efektif. Manajemen
mengandung

unsur

pembimbingan,

pengarahan

dan

pengelolaan

sekelompok orang terhadap pencapaian sasaran umum yang dilakukan
seorang pimpinan.
b. Hakekat Pimpinan
Pimpinan berasal dari karta pimpin, dan jamak digunakan secara
teori

adalah

kepemimpinan.

Kepemimpinan

dilaksanakan

ketika

seseorang memobilisasi sumber daya institusional, politis, psikologis, dan
sumber-sumber lainnya untuk membangkitkan, melibatkan dan memenuhi
motivasi pengikutnya.85 Kepemimpinan adalah proses untuk membuat
orang memahami manfaat bekerja bersama orang lain, sehingga mereka
paham dan mau melakukannya.86
The term leadership is a word taken from the common vocabulary
and incorporated into the technical vocabulary of a scientific discipline
without being precisely redefined.87 Greenberg dan Baron mendefinisikan
kepemimpinan sebagai proses satu individu memengaruhi anggota
kelompok lain menuju pencapaian tujuan kelompok atau organisasi.
Sedangkan pemimpin adalah individu dalam kelompok atau organisasi
yang

paling

berpengaruh

terhadap

orang

lain.88

Kepemimpinan

merupakan faktor penting yang membantu individu atau kelompok dalam
mengidentifikasi tujuannya, dan kemudian memberikan motivasi dan
dalam mencapai tujuan yang akan dicapai.
Wibowo mengutip pendapat Mcshane dan Von Glinom bahwa
kepemimpinan

adalah

tentang

memengaruhi,

memotivasi,

dan

memungkin-kan orang lain memberikan kontribusi ke arah efektivitas dan
keberhasilan

85

organisasi

di

mana

mereka

menjadi

anggotanya.89
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Kepemimpinan pendidikan juga sebagai proses di mana orang diinduksi
untuk bergerak maju menuju tujuan. Kepemimpinan dipahami sebagai
kekuatan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain, maka
kepemimpinan dijadikan sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk
orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela dan suka cita,
faktor

yang

dapat

menggerakkan

penghargaan, otoritas, dan bujukan.

orang

yaitu

karena

ancaman,

90

Model umum kepemimpinan menurut Imnegart, dikutip Usman91
adalah sebagai berikut:

nilai-nilai

peristiwa

Misi

Situasi-Situasi

Etika dan budaya

Pengarahan
Tujuan,
sasaran dan
keterbatasa
n untuk
bertindak

KegiatanKegiatan
(mempimpin
kerja)

Hasil atau
dampak

Lingkungan dan
harapan

Gambar 2.1
Model Umum Konsep Kepemimpinan (Imneiegart, 1990).
Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai
kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain didalam kerjanya
dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk
90
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mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugastugas yang harus dilaksanakannya. Menurut Stoner semakin banyak
jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin
besar potensi kepemimpinan yang efektif.92
Perbedaan antara manajer dan pemimpin adalah; Pertama,
manajer

membangun

sedangkan

pemimpin

dan

mengembangkan

membangun

dan

struktur

organisasi,

mengembangkan

kultur

organisasi. Jika seseorang mengembangkan struktur organisasi, berarti
dia memerankan diri sebagai manajer, sebaliknya jika seseorang
mengembangkan kultur organisasi, berarti dia memerankan diri sebagai
pimpinan. Kedua, manajer merujuk pada alur kepengikutan, sedangkan
kepemimpinan merujuk pada alur penemuan. Jika seseorang menginisiasi
bagi terwujudnya spirit “kepengikutan”, maka dia menjalankan fungsi
sebagai manajer. Sebaliknya, jika seseorang menginspirasi orang lain
untuk menemukan, membuat terobosan baru, melakukan inisiasi, dan
sebagainya, dia menjalankan fungsi kepemimpinan Ketiga, manajer
mengerjakan sesuatu yang benar, sedangkan pemimpin mengerjakan
sesuatu dengan benar. Keempat, manajer mengedepankan pemeliharaan
dan pengendalian; sedangkan pemimpin bersifat mengembangkan dan
menginspirasi kepercayaan. Kelima, manajer beranjak dengan “di sini dan
sekarang” dari pencapaian tujuan; sedangkan pemimpin berfokus pada
upaya mengkreasi tentang masa depan yang diinginkan. Keenam,
manajer memelihara level rendah keterlibatan emosional,sedangkan
pemimpin mempunyai empati terhadap orang lain dan memberi perhatian
pada setiap peristiwa dan makna tindakan. Ketujuh, manajer mendesain
dan membawa rencana, mendorong tindakan, dan bekerja efetif dengan
orang; sedangkan pemimpin memantapkan misi dan membangkitkan rasa
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untuk mencapai arah tertentu. Kedelapan, manajer mengembangkan
pikiran dari organisasi; sedangkan pemimpin belajar dari organisasi.93
Kepemimpinan
tercapainya

yang

tujuan

baik

bersama

menciptakan
dengan

iklim

manajemen

yang
yang

kondusif
prima.

Kepemimpinan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap
pemimpin dalam memimpin suatu kelompok, baik terorganisasi maupun
tidak. Peranannya sangat penting, mengingat pemimpin adalah sentral
figur dalam kelompok tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda:

اع
ٍ  كلكم ر: عﻦ ابى هرٌرة قال قال رسول هللا صلَّى هللا علٌه وسلَّم
 )(رواهالبخاري.وكلكممسئولعنرعٌَّته

Artinya

“Dari Abu Harairah Ra ia berkata: Nabi Bersabda: “Setiap kamu
adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (H.R. Bukhari).94

Hadis di atas menjelaskan bahwa Setiap adalah pemimpin akan
dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu,
pemimpin menjadi barometer keberhasilan kelompok dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, pemberian motivasi, pengawasan sehingga
tercapainya tujuan-tujuan bersama dalam kelompok tersebut. Dengan
demikian, kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kemampuan
bawahan untuk menunjukan kualitas kerja secara maksimal, sehingga
pencapaian tujuan dapat dilakukan secara efesien dan efektif. Pemimpin,
dalam kepemimpinannya menampilkan beragam model dan gaya yang
akhirnya akan mengklasifikasikan pemimpin tersebut ke dalam tipe-tipe
kepemimpinan tertentu.
Menurut Davis, dikutip Engkoswara dan Komariah, mengidentifikasi
tiga keterampilan kepemimpinan dalam melaksanakan tugasnya dalam
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organisasi profesional yaitu: 1) Technical skills; diperlukan pemimpin agar
ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang
digelutinya, 2) Human skills, kemampuan dalam membangun relasi dan
dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang
dipersyaratkan seorang pemimpin baik dalam situasi fomal maupun
informal dan 3) Conceptual skills; pemimpin yang disegani adalah
pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat yang timbul dari
pemikirannya yang cerdas tentang suatu persoalan.95
Seorang

pemimpin

diharapkan

memiliki

kelebihan-kelebihan

daripada orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu pemimpin nantinya
selalu berhadapan dengan orang lain dalam konteks sosial, maka ia harus
memiliki karakteristik ataupun ciri-ciri pribadi seorang pemimpin. Dalam
kaitannya dengan perilaku yang tampak pada diri pemimpin, maka tidak
terlepas dari sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Sebab antara
perilaku dan sifat yang melekat pada seorang pemimpin tidak bisa
dipisahkan. Dengan demikian mempelajari perilaku pemimpin sama
artinya dengan mempelajari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para
psikologi dan pakar organisasi dalam mengkaji kepemimpinan dengan
cara mengenali karakteristik sifat atau ciri-ciri pemimpin yang berhasil.
Maisah membagi sifat-sifat yang mendasari kepemimpinan adalah
kecakapan memimpin. Dia mengatakan paling tidak ada tiga unsur
kecakapan pokok yang harus dimiliki oleh pemimpin yaitu: 1) Kecakapan
memahami individu, 2) Kemampuan untuk menggugah semangat dan
memberi inspirasi, 3) Kemampuan untuk melakukan tindakan dalam suatu
cara yang dapat mengembangkan suasana iklim yang mampu memenuhi
dan sekaligus menimbulkan dan mengendalikan motivasi-motivasi.96
Kepemimpinan atau leadership merupakan seni dan keterampilan
orang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang
lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan pada tujuan
95
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yang telah ditetapkan. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta tanggung jawabnya
secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenangnya
yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya.97
David G. Bowers mengemukakan bahwa ada empat dimensi yang
harus dimimiliki oleh seorang pemimpin yaitu; 1) Dukungan (support), 2)
Memfasilitasi komunikasi (interaction facilitation), 3) Perilaku yang
menstimulasi untuk mempertemukan sebuah kelompok (goal emphasis),
4) Memfasilitasi pekerja atau karyawan (work facilitation).98 Luthans dan
Jonathan mengemukan bahwa seorang pemimpin harus pemimpin
memiliki keahlian dalam berkomunikasi, merencanakan, mengorganisasi,
dan menyelesaikan masalah dalam kepemimpinannya, dan dia juga harus
bisa mengembangkan organisasinya. Seorang menejer atau pemimpin
harus memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan
zaman. 99
Pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai
kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya
dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk
mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugastugas yang harus dilaksanakannya. Menurut Stoner semakin banyak
jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin
besar potensi kepemimpinan yang efektif.100
Model

keefektifan

kepemimpinan

tiga

dimensi

seperti

yang

dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard memberi peluang bahwa
keefektifan variasi gaya kepemimpinan sangat tergantung pada situasi.
Teori kepemimpinan situasional semakin diminati oleh kalangan manajer
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karena merekomendasikan suatu tipe kepemimpinan yang dinamik dan
luwes.Stoner

dan

Freeman

mengatakanbahwagaya

kepemimpinan

situasional; motivasi, kemampuan, dan pengalaman bawahan harus
terus-menerus dinilai agar dapat ditentukan kombinasi gaya yang paling
tepat. Menurut Hersey dan Blanchard penerapan gaya kepemimpinan
secara tepat, itu bukan hanya motivasi bawahan tetapi juga membantu
bawahan

menjadi matang,dengan

demikian

pimpinan

yang

ingin

mengembangkan bawahannya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan
bertanggung

jawab

terhadap

tugasnya

harus

mengganti

gaya

kepemimpinan secara terus menerus.
Konsep

dalam

Islam,

kepemimpinan

dan

adanya

pemimpin

merupakan fitrah. Kondisi ini terlahir sebagai akibat dari beragamnya
kemampuan, kehendak, kemauan, fikiran, sifat, dan lain-lain pada masingmasing manusia. Selanjutnya dijelaskan keadaan ini melahirkan orang
yang menjadi pemimpin dari sejumlah orang yang lebih banyak.
Terlahirnya

sosok-sosok

yang

menjadi

pemimpin

ini

karena

kemampuannya dalam mewujudkan kepemimpinan.
Pemimpin mesti menyadari keberadaannya sebagai karunia Allah
dan dia termasuk orang yang beriman dan taqwa, maka setiap
tindakannya akan berpedoman pada al-Qur‟an. Bila pemimpin berbuat
sesuai al-Qur‟an, maka kewajiban pengikutnya adalah patuh dan tetap
dalam jama‟ah, tetap dalam barisan, menjaga persatuan dan kesatuan
kelompok. Bila keluar dari kelompok, menentang putusan pemimpin maka
orang itu termasuk jahiliyah.Jika tidak menyukai sesuatu dari tindakan
pemimpin

maka

hendaklah

bersabar. Sesungguhnya

orang

yang

meninggalkan jama‟ah walaupun hanya sejengkal maka wafatnya
tergolong jahiliyah, oleh karena itu Allah tegaskan dalam QS. An Nisaa‟
ayat: 59 yang berbunyi:

(۹۵ : )النساء
Artinya: 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 benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.101
Pemimpin memberi petunjuk berdasar perintah dalam Al-Qur‟an
yang banyak ayat mengharuskan seseorang itu untuk berlaku baik yang
dapat

dijadikan

pedoman memimpin,

yaitu

adil,

sabar, pema‟af,

shilaturrahmi, amanah, musyawarah, tidak berbuat kerusakan, menjaga
persatuan, meninggalkan khamer dan judi, dan perbuatan sejenisnya.
Sabar

dalam

memimpin,

yaitu

sabar

menjalankan

tugas;

sabar

menghadapi situasi yang gawat sekalipun; sabar dalam mengambil
keputusan. Sabar ini hanya terlihat pada diri orang beriman yang taqwa
yaitu yang sabar dalam ta‟at melaksanakan perintah-Nya dan sabar dalam
ta‟at menjauhi larangan-Nya, serta dalam menerima takdir-Nya. Yakin
pada ayat Allah, pemimpin harus yakin kepada ayat-ayat Allah baik yang
tertulis dalam al-Qur‟an maupun yang terhampar di alam ini,yakin akan
kebenarannya dan yakin bahwa itu semua berasal dari sisi Allah. Allah
menurunkan al-Qur‟an dan Dialah yang memeliharanya, itulah sebabnya
ketika kita berkelompok maka harus memilih pemimpin dari kaum
Muslimin yang tinggi rasa tanggung jawab dan ketaqwaannya kepada
Allah.
Pemimpin wajib menjalankan amanat yang diberikan kepadanya
dengan sebaik-baik mungkin, memberikan keputusan dan kebijakkan
101
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dengan seadiladilnya, karena amanat itu akan diminta pertanggung
jawabannya di hadapan Allah SWT. Hal ini sudah dijelaskan dalam AlQur‟an sebagaimana firman-Nya:

)٣٥(ﺍلﻨﺴاﺀ׃
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 sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa‟:
58).102
Rasulullah SAW merupakan pemimpin yang menerima wahyu dari
Allah SWT dengan visi dan misi memperbaiki akhlak dan akidah umat
manusia untuk mengesakan Allah SWT, hal ini merupakan tugas yang
mulia, serta melakukan perubahan sikap jahiliyah bangsa Arab menjadi
sikap keimanan yang sebenarnya. Prinsip kepemimpinan Islam menurut
Ismail Noor, yaitu; syura (musyawarah), „adl bi al-qisth (keadilan dengan
kesetaraan), dan hurriyah al-kalam (kebebasan berekspresi dengan adab
al-ikhtilaf).103
Kepemimpinan dalam perspektif Islam juga sudah diterapkan Nabi
Muhammad SAW. Sebagai sorang transformer dan visoner ditandai
dengan adanya visi kebesaran dan keagungan, misi agung di muka bumi,
tujuan dan target yang telah dicapai dalam menyampaikan risalah Islam,
rencana tindakan yang telah dibuat dengan matang.
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c. Fungsi-Fungsi Manajemen Pimpinan
Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menyusun,
menjalankan dan mengadakan evaluasi terhadap tugasnya untuk
mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk
kesuksesan stafnya tanpa kegagalan.104
Pemimpin harus memberikan sinergi kepada seluruh komponen
organisasi sebagai pengelola managemen yang baik, hubungan pemimpin
dan manajemen dalam kesatuan organisasi pendidikan tinggi dapat dilihat
sebagai berikut:

Gambar 2.2
Perbedaan Manajemen dan Kepemimpinan105
Kepemimpinan adalah proses mengarahkan, membimbing, dan
memengaruhi pikiran, perasaan, tindakan serta tingkah laku orang lain
untuk digerakkan menuju sebuah tujuan yang diinginkan. Sementara itu,
tahapan-tahapn manajemen pimpinan bisa dipresentasikan pada model
teori. Di bawah ini model manajemen pimpinan dari David:106
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Gambar 2.3
Model Manajemen Pimpinan dari David
Berdasarkan model manajemen strategis tersebut, model tersebut
menunjukkan relasi antara komponen-komponen proses manajemen
strategis rinci yang dapat diterima secara luas. Sehingga dapat dijelaskan
dalam setiap poin tahap-tahapnya sebagai berikut:
b. Menetapkan Visi dan Misi. Merupakan penetapan sasaran dan objektif
jangka panjang (visi) serta menentukan langkah-langkah apa saja
yang harus diambil untuk mempertegas dan memperjelas prioritas
fungsi-fungsi

tiap

manajemen

perusahaan

agar

pekerja,

top

manajamen dan fungsional perusahaan dapat saling bersinergi dan
berkolaborasi untuk mencapai visi sebagai tujuan yang telah
ditentukan.
c. Analisis Lingkungan, yaitu analisa yang dilakukan oleh perusahaan
terkait pemahaman mendalam tentang kondisi/keadaan internal dan
eksternal perusahaan dengan cara mengenali secara jelas faktorfaktor berupa kekuatankelemahan dari internal perusahaan serta
peluang-ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal perusahaan.
Analisa ini bertujuan melihat pengaruh yang akan muncul dari faktor-

faktor tersebut terhadap sasaran atau tujuan perusahaan dan agar
perusahaan dapat mempertimbangkan secara tepat kebijakan strategis
yang akan digunakan.
d. Implementasi. Pada bagian ini perusahaan menciptakan sinergi,
menjelaskan prioritas, memfokuskan koordinasi dan menyediakan
landasan bagi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian,
serta pengontrolan.
e. Menilai. Ketika program yang ada telah diimplementasikan dinilai
menunjukkan perubahan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada,
hasil yang dicapai, atau memang disebabkan asumsi yang salah dan
olehhal-hal lain yang sifatnya tidak dapat dikontrol, maka rencana perlu
direvisi ulang dengan evaluasi kinerja.
Berdasarkan indikator ini dapat dijelaskan bahwa pimpinan harus
memiliki kemampuan untuk merencanakan program kerja (planning);
mewujudkan dan menjalankan kinerja suatu organisasi dalam struktur
organisasi atau intansi yang dipimpinnya (organization); bergerak
memberikan

contoh

kepada

bawahan

sebelum

menggerakkan,

mengerjakan, melaksanakan program kerja kantor yang dipimpinnya
secara bersama (actuating) dan setelah semua berjalan dan terlaksana
dengan baik sesuai yang diprogramkan maka sebagai seorang pemimpin
haruslah mengontrol kinerja bawahannya apakan berjalan sesaat, atau
berjalan

biasa-biasa saja, atau tidak berjalan

(controling) dan sudah

menjadi tugas seorang pemimpin untuk mengadakan kontrol/pengawasan
sekiranya

terdapat

masalah

di

lapangan

berkewajiban mencari solusi/jalan keluarnya.

maka

pemimpin

juga

Kegiatan manajemen

pimpinan adalah:
Pertama, Planning. Perencanaan adalah inti manajemen karena
semua kegiatan organisasi yang bersangkutan didasarkan pada rencana.
Dengan perencanaan itu, maka para pengambil keputusan bisa
menggunakan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil
guna (secara efektif dan efisien). Demikian pula perencanaan sumber

daya manusia (human resources planning) adalah merupakan inti dari
manajemen sumber daya manusia, karena dengan adanya perencanaan
maka kegiatan seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta kegiatankegiatan lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia lebih terarah.
Kebijakan memandu keputusan dan tindakan terhadap orang-orang
keputusan dan tindakan yang paling mungkin untuk mencapai hasil yang
diinginkan.107 Setiap pemimpin dipilih karena dianggap memiliki visi dan
misi yang jelas, dan sebaliknya seseorang sulit untuk menjadi pemimpin
jika ia dianggap tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Kejelasan visi dan
misi mampu memberi arah bagi kelanjutan suatu organisasi dimasa yang
akan datang 108
Isi pokok perencanaan mutu ialah mengidentifikasi kebutuhankebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam seperti
perguruan tinggi Keagamaan Islam. Apa yang diharapkan dari lulusannya
serta kebutuhan apa yang mendesak dihadapi oleh umat Islam.
Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam harus menerjemahkan kebutuhan
itu ke dalam program kegiatan, dan menyusun langkah-langkah dalam
proses pelaksanaan program untuk menghasilkan peserta didik yang
bermutu.109
Khusus untuk perguruan tinggi akan lebih diutamakan membahas
mengenai relevansi pendidikan dengan pembangunan yang dalam
langkah pelaksanaannya dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan
(link and match). Hanya dengan pengetahuan yang mendalam tentang
apa yang dibutuhkan pembangunan tersebut, pendidikan akan dapat lebih
mencapai hasil sesuai dengan misi, visi dan fungsinya. Upaya
menciptakan keterkaitan dan kesepadanan tersebut mengacu pada Tri
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Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi kegiatan-kegiatan pendidikan
(proses belajar mengajar), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam Dharma Pendidikan, perlu dievaluasi relevansi program dan
jurusan yang ada dalam kebutuhan pembangunan, dalam arti apakah
sumber daya manusia yang dihasilkan apat diserap oleh kegiatan
perekonomian

dan

pembangunan.

Mengenai

penyerapan

lulusan

perguruan tinggi ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang
belum selesai, yang sebenarnya itu adanya perbedaan di dalam
melakukan pendekatan. Sedikitnya itu ada dua pendekatan yang berbeda;
yakni pendekatan dari dunia kerja dan pendekatan kalangan perguruan
tinggi.
a. Pedekatan pertama, menyatakan bahwa lulusan perguruan tinggi tidak
mampu bekerja sebagaimana yang di inginkan dunia kerja, yakni
keakhlian yang dimiliki masih jauh dari harapan. Pendekatan pertama
ini menginginkan, lulusan perguruan tinggi itu harus memiliki
keterampilan kerja (skill) yang memadai dan siap untuk bekerja.
Kalangan perguruan tinggi sebenarnya tanggap dan merespon,
sehingga

disiapkan

berbagai

sarana

dan

prasarana,

seperti

komputerisasi; laboratorium, bengkel kerja dan pusat data. Namun
pada kenyataannya dalam membentuk keahlian itu tidaklah memadai
dan tidak menyebar secara merata di setiap perguruan tinggi.
b. Pendekatan ke dua, dari kalangan perguruan tinggi yang menyatakan
bahwa sesuai dengan tujuan pendidikan yakni untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 4 UU RI Nomor 20 Tahun
2003). Kecakapan dan keterampilan kerja (skill) itu memang tidak
identik, keterampilan merupakan bagian dari kecakapan yang bisa
dimiliki oleh calon ekonom. Pada pendekatan ke dua ini memang,
tujuan pendidikan itu tidak disiapkan hanya untuk siap kerja, tetapi jauh

lebih luas, yakni menyangkut pembentukan peserta didik menjadi
manusia setuhnya dan keterampilan merupakan hal yang penting yang
dapat

dimiliki

oleh

seseorang.

Namun

demikian,

seyogyanya

perbedaan dua pendekatan yang berbeda ini harus dikembangkan
adanya pemahaman yang mendalam sehingga tidak saling mengklaim
benarnya sendiri, minimal dapat ditarik benang merahnya.110
Kedua, Organizing. Sebagai pemimpin harus bisa menempatkan
posisi guru dan staf sesuai dengan bidangnya (keahliannya) karena jika
tidak pasti akan menemui kendala besar yang mengakibatkan kehancuran
dalam organisasi, termasuk dalam mengelola partisipasi masyarakat yang
ada. Kepala sekolah menjalankan fungsi manajer terhadap pelaksanaan
pekerjaan di perguruan tinggi. Melalui fungsi ini pimpinan dapat berupaya
untuk meningkatkan sumber daya organsiasi yang ada.
Ketiga, Actuating/Leading. Pemimpin harus mampu menggerakkan
sekolahnya mencapai kemajuan dengan mengidentifikasi bakat-bakat dan
kemampuan-kemampuan sumber daya manusia di lembaga pendidikan
yang dipimpinnya. Pada perguruan tinggi, pedidikan sebagai suatu
proses, pertama mengenal adanya raw-input dan instrumental input. Raw
input merupakan peserta didik sedangkan instrumental input terdiri dari :
gedung, perpustakaan, pedoman akademik, dosen, kurikulum, metode
dan lain-lain. Kedua raw input dan instrumental inputmasuk dalam proses,
yang ini akan memakan waktu delapan (8) semester. Ketiga, output (hasil
didik) yang sesuai dengan kriteria institusi dan siap untuk masuk kedalam
persaingan sumber daya manusia. Dosen merupakan instrumen yang
sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan, karena dari dosenlah
perpindahan ilmu dilakukan kepada peserta didik.
Perguruan

tinggi

yang

memiliki

tenaga-tenaga

dosen

yang

berkualitas akan banyak diminati oleh masyarakat. Karena itu program
untuk meningkatkan kualitas para dosen adalah merupakan kewajiban
110
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yang tidak ditawar-tawar lagi pada saat ini dan dimasa mendatang.
Perguruan tinggi yang tidak mau mengikuti arusnya perkembangan
perubahan sekarang dan dimasa datang akan ditinggalkan oleh
masyarakat dan lambat atau cepat akan mengalami kemunduran, yang
akhirnya akan mengalami keruntuhan. Disisi lain, kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian
dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di
perguruan tinggi. Kurikulum dibagi dalam kurikulum inti dan krikulum lokal
(institusional). Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan
tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi, yang
memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal
yang harus dicapai peserta didik, dalam penyelesaian suatu program
studi. Disisi lain kurikulum lokal (institusional) adalah bagian dari kurikulum
pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan
lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk
mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang
bersangkutan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap
program studi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi
dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu
pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. (Pasal 38
ayat 3 dan 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003).111
Kurikulum pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan
zaman, sehingga perlu dilakukan pengembangan kurikulum pendidikan
Islam secara terus menerus. Pembenahan aspek materi pelajaran yang
up to date, revisi model dan metode pembelajaran yang dilakukan secara
bersamaan dengan peningkatan kualitas guru di PTKIS. Pembelajaran
lebih mengarah pada pemecahan masalah aktual di masyarakat
didasarkan pada landasan Al-Qur‟an dan Hadis. Sehingga pendidikan
111
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Islam menjadi jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan
meningkatkan daya tarik lembaga pendidikan Islam. Pemenuhan sarana
dan prasarana juga tidak kalah pentingnya. Pengembangan materi agama
dalam tinjauan teori ilmiah modern perlu dikedepankan sebagai
penguatan

bagi

peserta

didik

dan

menghasilkan

lulusan

yang

marketable.112
Keempat, Controlling. Pengawasan dan evaluasi adalah sebagai
suatu proses kegiatan pimpinan yang sistimatis untuk membandingkan
(memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas
organisasi yang akan dan yang telah terlaksana dengan baik sesuai
dengan standar, rencana, kebijakan, intruksi, dan ketentuan yang telah
ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan
yang diperlukan, guna pemanfaatan sumber daya secara efektif dan
efesien dalam mencapai suatu tujuan.
Tahapan pengendalian mutu dalam pendidikan Islam dapat
dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa implementasi program
telah terlaksana dengan baik. Aspek operasional berjalan sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan. Peserta didik mampu menunjukkan
harapan-harapan yang ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan.
Kemudian sebagai tindak lanjut, perlu adanya evaluasi untuk peningkatan
kualitas menjadi suatu proses bagi lembaga menjaga kualitas dan
meningkatkan dengan melakukan terobosan baru yang sesuai dengan
tuntutan zaman.113
Tujuan dan manfaat pengawasan dan evaluasi dalam pendidikan
antara lain: a) Membangkitkan dan mendorong semangat pegawai lainnya
untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, b) Agar pegawai
berusaha melengkapi kekurangannya,

c) Berusaha bersama-sama

mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-metode baru dalam
bekerja dan d) Membina kerja sama yang harmonis antara pegawai,
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misalnya dengan mengadakan seminar, workshop, inservice ataupun
trainning.114
Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen
pimpinan adalah serangkaian kegiatan meerencanaan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala di
dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana
dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen memiliki
kegiatan

memimpin,

mengatur,

mengelola,

mengendalikan,

dan

mengembangkan. Manajemen dapat dikatakan sebagai seni. Manajemen
merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama
dengan orang lain. Seni manajemen terdiri dari kemampuan untuk melihat
totalitas di bagian-bagian yang terpisah dari suatu kesatuan gambaran
tentang visi. Dalam melaksanakan fungsi manajemen pimpinan perguruan
tinggi menjadi pengendali dalam keberlangsungan aktivitas perguruan
tinggi dalam memberi pelayanan pendidikan kepada mahasiswa. Untuk itu
pimpinan

perguruan

tinggi

memiliki

peran

yang

central

dalam

menghasilkan mutu lulusan.
2. Mutu Lulusan Perguruan Tinggi
a. Hakekat Mutu Pendidikan
Mutu merupakan suatu ide yang dinamis, dapat digunakan sebagai
suatu konsep yang relatif. Definisi relatif tentang mutu tersebut memiliki
dua aspek. Pertama adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi (quality
in fact), hal tersebut sering disimpulkan sebagai sesuai dengan tujuan dan
manfaat, kadang kala definisi tersebut sering dinamai definisi produsen
tentang mutu. kedua adalah memenuhi kebutuhan pelanggan (quality in
perception).115
Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh
dari

barang
114

atau

jasa

yang

menunjukan

kemampuanya

dalam
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memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.116 Mutu
adalah sebuah hal yang berhubungan dengan gairah dan harga diri. Bagi
setiap institusi, mutu adalah agenda utama dan meningkatkan mutu
adalah tugas yang paling penting. Meskipun demikian, ada sebagian
orang yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh
dengan teka-teki. Mutu dianggap sebagai suatu hal yang membingungkan
dan sulit di ukur. Mutu dalam pandangan orang terkadang bertentangan
dengan mutu dalam pandangan orang lain, jadi tidak anek jika ada dua
pakar yang tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang bagaimana
menciptakan institusi yang baik.117
Memahami

konsep

mutu

dapat

ditelaah

dari

karakteristik

jasa/barang yang ditawarkan. Yang ditawarkan pertama adalah bentuk
produk atau output dalam suatu sistem. Output/produk ini harus jelas
sesuai dengan keinginan pelanggan. Kalau produknya sudah bagus,
pelanggan

akan

pembentukanya,

mengaitkanya
jelas

produk

dan

yang

bertanya
bermutu

tentang

tidak

proses

terlepas

dari

penggarapan atau proses yang tertata apik dan terkontrol baik, dan suatu
proses yang bermutu memerlukan input yang baik dan lengkap.118
Mutu adalah kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu produk
atau jasa (service) yang dapat memenuhikebutuhan atau harapan,
kepuasan

(satisfaction)

pada

pelanggan

(customers)119

Crosby

menyatakan, bahwa mutu adalah conformance to requirement, yaitu
sesuai dengan yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk
memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan.
Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi. 120
Feigenbaum menyatakan, bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan
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sepenuhnya (full costumer satisfation). Suatu produk dianggap bermutu
apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu
sesuai dengan apa yang akan dihasilkan.121
Mutu dibidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan
outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses.
Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang
kondusif. Output dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan
non akademik peserta didik tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila
lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui
kehebatan lulusannya dan merasa puas.122
Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu
produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang
tangible maupun yang intangible

Secara operasional, mutu lulusan

ditentukan oleh dua faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang telah
ditentukan sebelumnya dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan
menurut tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Mutu yang pertama disebut
quality in fact (mutu sesungguhnya) dan yang kedua disebut quality in
perception (mutu persepsi).123 Dengan demikian sebuah produk dikatakan
bermutu selama produk tersebut secara konsisten sesuai dengan tuntutan
pembuatnya. Adapun dalam quality in perception, mutu didefinisikan
sebagai sesuatu yang memuaskan atau melampaui keinginan dan
kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini yang menentukan atau menilai
sebuah produk atau jasa bermutu ataupun tidak adalah para pelanggan.
Dengan demikian mutu dalam persepsi diukur dari kepuasan pelanggan
atau pengguna serta meningkatnya minat pelanggan terhadap produk
atau jasa.124
Produk yang bermutu akan diminati oleh konsumen, sebaliknya
apabila produk itu tidak bermutu maka akan ditinggalkan oleh konsumen.
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Begitupun juga perguruan tinggi di era globalisasi harus berbasis pada
mutu, bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan jasa pendidikan
maupun

pengembangan

sumber

daya

manusia

yang

memiliki

keunggulan-keunggulan.125
Berbicara mengenai mutu, Edward Sallis menyatakan bahwa definisi
mutu memiliki dua aspek yakni: pertama, aspek penyesuaian diri dengan
spesifikasi, kedua, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.126 Kualitas
(mutu) pada organisasi profit adalah "Doing the right thing, right time,
always string for improvement, and always satisfying the customers",
maksudnya adalah hasil kondisi produk harus memenuhi beberapa tolok
ukur tertentu sesuai dengan kepuasan pelanggan. 127 Produk berkualitas
mempunyai aspek penting lain, yakni 1) Konsumen yang membeli produk
berdasarkan mutu, umumnya mempunyai loyalitas produk yang besar
dibanding dengan konsumen yang membeli berdasarkan orientasi harga,
2) Memproduksi barang bermutu tidak secara otomatis lebih mahal
dengan memproduksi produk bermutu rendah dan 3) Menjual barang tidak
bermutu,

kemungkinan

akan

banyak

menerima

keluhan

dan

pengembalian barang dari konsumen.128
Kualitas dalam organisasi non profit sebenarnya mempunyai fungsi
utama memberikan pelayanan umum (public service). Oleh karena itu,
ukurannya bukan produk fisik yang berkualitas, namun sejauh mana
masyarakat merasa puas dilayani.129 Kualitas sebagai bentuk produk/jasa
(goods) yang mengutamakan karya cipta. Bahkan orang-orang Amerika
memahami kualitas sebagai sesuatu yang memiliki nilai kecepatan,
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ketepatan dan keajaiban teknologi yang terukur, kemudian setiap aspek di
dalamnya diukur dan digabungkan dalam esensi kualitas.130
Wille melihat mutu sebagai standar kualitas yang merupakan suatu
kumpulan pemikiran, tetapi tidak hanya pemikiran seseorang tetapi
merupakan pemikiran yang kolektif. Kualitas dicapai oleh orang-orang
yang berhubungan dengan yang lainnya. Kualitas memerlukan energi,
kesenangan (enthusiasm) dan kecerdasan (intelligence). Teknik-teknik
yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas adalah proses kontrol
statistik, diagram sebab akibat, upaya pengatasi masalah, bagan pareto,
histogram dan sebagainya.131 Mutu yang standar bisa diketahui melalui
pengukuran tang standar pula. Mutu suatu produk harus menjadi tujuan
dan menjadi kerangka kerja bersama untuk mencapainya.
Mutu pendidikan dalam penelitian ini adalah suatu tampilan kinerja
yang ditunjukkan oleh lembaga pendidikan untuk memenuhi kepuasan
atau harapan pelanggan internal dan eksternal dari serangkaian kegiatan
akademik yang ditandai dengan aspek kepuasan tenaga pendidik, tenaga
kependidikan, dan siswa terhadap tampilan penyelenggaraan pendidikan,
serta aspek kepuasan masyarakat terhadap tampilan pelayanan kepada
masyarakat (stakeholders).
Terakit mutu, permasalahan yang sering tampak dalam pengelolaan
lembaga pendidikan Islam seperti PTKIS adalah aspek manajemen,
kepemimpinan, sumber daya manusia, finansial, dan aspek kelembagaan.
Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam
peningkatan kualitas pendidikan Islam. Secara manajemen, masih banyak
lembaga

pendidikan

Islam

yang

belum

mengadopsi

manajemen

pengelolaan pendidikan terkini. Dalam hal kepemimpinan dan sumber
daya manusia juga menjadi problem tersendiri yakni masih banyak yang
belum memenuhi kualifikasi akademik minimal yang dipersyaratkan. Hal
130
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ini

menuntut

para

pendidik

dan

tenaga

kependidikan

mengikuti

pendidikan, akan tetapi realitasnya masih jauh dari harapan peningkatan
kualitas karena tujuannya baru sekadar memenuhi tuntutan Undangundang. Demikian pula dengan aspek finansial yang masih membutuhkan
dukungan dari berbagai pihak serta pengembangan lembaga pendidikan
Islam agar lebih profesional.132
Mutu pada suatu lembaga seperti PTKIS memiliki tiga belas
karakteristik yang bisa dikenali, terutama dalam dunia pendidikan seperti
berikut:
a. Kinerja (performance); berkaitan dengan aspek fungsional sekolah.
Misalnya kinerja guru dalam mengajar. Akibat kinerja yang baik maka
skeolah tersebut menjadi sekolah yang favorit.
b. Waktu wajar (timeliness): selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya
memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu.
c. Handal (reliability); usia pelayanan prima bertahan lama. Misalnya
pelayanan prima yang diberikan sekolah dari tahun ke tahun, mutu
sekolah tetap bertahan dari tahun ketahun sebagai sekolah favorit.
d. Daya Tahan (Durability): Tahan Banting. Misalnya meskipun krisis
moneter, seklah masih tetap bertahan, tidak tutup.
e. Indah (aestetics). Misalnya eksterior dan interior sekolah ditata
menarik.
f. Hubungan manusiawi (personal interface): menjunjung tinggi nilai-nilai
misalnya warga sekolah saling menhormati, baik warga intern maupun
ekstren sekolah, demokratis, dan mengharga profesionalisme.
g. Mudah penggunaannya (easy of use). Sarana dan prasarana dipakai.
Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapan.
h. Bentuk khusus (feature): keunggulan tertentu. Misalnya: sekolah ada
yang unggul dengan hampir semua lulusannya diterima di Universitas
bermutu.
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i.

Standar tertentu (penforence to specification): memenuhi standar
tertentu. Misalnya: sekolah sudah memenuhi stadanr minimal ujian
nasional

j.

Konsistensi (consistency): keajegan, konstan, atau stabil. Misalnya
mutu sekolah dari dahulu sampai sekarang tidak menurun seperti
harus mengontrol nilai siswa-siswanya.

k. Seragam (uniformity): tanpa variasi, tidak bercampur. Misalnya sekolah
menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas. Sekolah
melaksanakan aturan, tidak pandang bulu atau pilih kasih.
l.

Mampu melayani (serviceability): mampu memberikan pelayanan
prima. Misalnya sekolah menyedikan kotak saran dan saran-saran
yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

m. Ketepatan (accuracy): ketepatan dalam pelayanan. Misalnya sekolah
mampu memberikan pelayanan sesuai dengan diinginkan pelanggan
sekolah, guru-guru tidak salah dalam menilai siswa-siswanya.133
Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan
program mutu pendidikan pada PTKIS diantaranya sebagai berikut:
a. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional
dalam bidang pendidikan.
b. Kesulitan yang dihadap oleh para profesinal pendidikan adalah
ketidakmampuan mereka dalam menghadapi “kegagalan sistem” yang
mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau
proses baru untuk memperbaiki mutu pendidiakn yang ada.
c. Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan.
Norma dan kepercayaan lama harus diubah.
d. Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu
pendidikan dapat diperbaiki jika administratror, guru, staf, pengawas,
dan pimpinan kantor dinas mengembangkan sikap yang terpusat pada
kepemimpinan, team work, kerja sama dan akuntabilitas. Yang tidak
menjadi penentu dalam peningkatan mutu.
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e. Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada
perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen
pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka
menemukan cara baru untuk memperbaiki efesiensi prduktivitas, dan
kualitas layanan pendidikan.
f. Banyak profesional di bidang pendidikan yang kurang memiliki
pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki
pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan, atau
takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan
bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru.
g. Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai
secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaianpenyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses
kerja tiap organisasi berbeda. Para profesinal pendidikan harus
dibekali oleh program yang khusus dirancang untuk menunjang
pendidikan.
h. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem
pengukuran.

Dengan

menggunakan

sistem

pengukuran

memungkinkan para profesional pendidiakn dapat memperlihatkan dan
mendokumentasikan

nilai

tambah

dari

pelaksanaan

program

peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun
masyarakat.
i.

Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari
kebiasan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat
dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan dengan programprogram singkat.134
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b. Mutu Pendidikan Tinggi
Salah satu mutu yang wajib dilimiliki pada PTKIS adalah mutu
perguruan tingggi. Perguruan Tinggi sebagai subsistem dalam pendidikan
nasional menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta
pengabdian kepada masyarakat.135 Pendidikan tinggi seperti pada PTKIS
merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sesuai
dengan tujuan pendidikan tinggi. Penelitian merupakan kegiatan telaah
dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan
masalah

dalam

ilmu

pengetahuan,

teknologi,

dan/atau

kesenian.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan
ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan
masyarakat.
Berbagai komponen yang menjadi tata kelola perguruan tinggi
seperti pada PTKIS, mengacu pada UU No.12 tahun 2012 tentang
Perguruan Tinggi terdiri atas komponen-komponen utama dan penunjang
di pendidikan tinggi, yang pada dasarnya mencakup komponen utama
yaitu: 1) proses pembelajaran, 2) kurikulum, 3) dosen, 4) fasilitas
pembelajaran, 5) pendanaan, dan 6) penelitian dan pengabdian, yang
didukung oleh supporting components atau komponen pendukung yaitu:
1) manajemen dan 2) kepemimpinan.136 Komponen-komponen pendidikan
tinggi dapat dibagi menjadi tiga lapis, yaitu (1) proses pembelajaran as a
core component (proses pembelajaran sebagai komponen inti); (2)
essential components (komponen esensial) yang terdiri atas kurikulum,
dosen, fasilitas pembelajaran, pendanaan dan penelitian; (3) supporting
components atau komponen pendukung yang terdiri atas manajemen dan
kepemimpinan.137
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Perwujudan

manajemen

pada

PTKIS

memiliki

memiliki

perencanaan dan implementasi yang jelas, mulai dari perumusan visi,
misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya. Perguruan tinggi
juga perlu memiliki tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan
penjaminan mutu yang efektif. Selain itu, perhatian perguruan tinggi
terhadap komponen peserta didik (mahasiswa) dan lulusannya sangatlah
penting dan melayani proses pembelajaran dan mempertahankan mutu
lulusan. Sumber daya manusia (dosen dan ketenaga pendidikan lainnya)
merupakan unsur penting bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan
kapasitas lembaga secara keseluruhan. Unsur penting lain yang
diperhatikan perguruan tinggi adalah kurikulum, proses pembelajaran, dan
suasana akademik. Semua itu tentunya didukung oleh aspek pembiayaan,
sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang memadai. Dalam
mewujudkan visi dan misi PTKIS, aspek penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, dan berbagai bentuk kerjasama sangat diperlukan untuk
peningkatan mutu lulusan di perguruan tinggi. Semua itu dilakukan untuk
mencapai penguatan tata kelola otonomi, akuntabilitas, dan citra publik.
PTKIS memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam
pembangunan suatu bangsa karena disebabkan oleh dua hal yaitu
pertama,

lulusan

perguruan

tinggi

akan

memposisikan

diri

atau

diposisikan masyarakat sebagai calon pemimpin, baik diperusahaan,
masyarakat atau di instansi pemerintah; kedua, produk jasa pemikiran
perguruan

tinggi

dianggap

pembangunan bangsa.

berperan

dalam

menentukan

konsep
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Aset penting dalam pelaksanaan penyelengaraan pendidikan
tersebut adalah sumber daya manusia yaitu mahasiswa, dosen termasuk
para karyawan. Keberhasilan dalam pendidikan atau tinggi rendahnya
mutu lulusan PTKIS sangat ditentukan oleh sejauhmana pelaku
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pendidikan khususnya dosen dan para civitas akademik melaksanakan
tugas dan tanggungjawab mengelola pendidikan.
PTKIS pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan tinggi yang
diselenggarakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan
ahli-ahli agama Islam yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat
serta untuk mengembangkan ilmu, teknologi, dan budaya Islam guna
meningkatkan

taraf

kebudayaan nasional.

kehidupan

masyarakat

serta

memperkaya

139

Dalam UU Sisdiknas disebutkan beberapa klausul yang mengatur
tentang ketentuan otonomi lembaga pendidikan tinggi termasuk PTKIS, di
antaranya:
6) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi,
institut, atau universitas.140
7) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan
prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang
transparan.141
8) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam
mengelola pendidikan di lembaganya.142
9) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh
Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.143
10) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk
memajukan satuan pendidikan.144

139

Anik Puji Rahayu, Model dan Strategi Tata Kelola Perguruan Tinggi Berdaya
Saing, 236.
140
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pasal 20 Ayat 1
141
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 51 Ayat 2
142
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 50 Ayat 6
143
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 53 Ayat 1
144
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 53 Ayat 3

Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan di atas grand teory
manajemen pimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin PTKIS
dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi
keagamaan islam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui
fungsi-fungsi

manajemen

dalam

rangka

membangun

dan

mengembangkan mutu lulusan PTKIS. Adapun indikator yang dapat
disimpulkan dari manajemen pimpinan adalah membuat perencanaan,
menggerakkan bawahan, menjadi teladan, mempercayai orang lain, dan
bermusyawarah, dan melakukan pengawasan dalam pengelolaan tata
kelola PTKIS.
Pada tahun 2005 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang menyatakan bahwa
SNP bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasonal.
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Dengan

demikian implementasi penjaminan mutu selain wajib memenuhi SNP
jugamemberikan

kebebasan

pada

setiap

perguruan

tinggi

untuk

mengembangkan penjaminan mutu sesuai sejarah, visi, misi, budaya,
ukuran, dan berbagai kekhasan dari perguruan tinggi tersebut. Dengan
pola im plementasi seperti ini, dalam kurun waktu tujuh tahun tentu telah
berlangungberagam implementasi penjaminan mutu, baik pada aras
perguruan tinggi maupun pada aras Nasional.
Namun persoalan yang dihadapi penjaminan mutu bukan semata
masalah akreditasi program studi, tetapi juga masalah akreditasi institusi
akuntabilitas public, penjaminan mutu internal (evaluasi diri) yang tidak
berjalan sesuai prosedur semestinya, tidak adanya standar mutu internal
perguruan tinggi, tidak adanya organisasi penjamin mutu internal dan
sebagainya. Persoalan ini bukan semata masalah kinerja organisasi,
tetapi juga menyangkut masalah kebijakan makro, dan implementasinya di
lapangan. Hal ini tentunya tidak hanya memperlemah penjaminan mutu,
tetapi juga memperlemah perbaikan mutu perguruan tinggi secara
145
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keseluruhan Berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (2008) tentang implementasi pen
jaminan mutu internal di perguruan tinggi dinyatakan bahwa:
a. Sebagian besar perguruan tinggi belum memahami secara utuh fungsi
dan

peran

penjaminan

mutu

bagi

pengembangan

dan

keberlanjutannya bagian besar perguruan tinggi belum memahami
tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang
digagas oleh Ditjen Dikti.
b. Sebagian

besar

perguruan

tinggi

masih

memokuskan

pada

penjaminan mutu internal bidang akademik (hanya focus pada aspek
pembelajaran).
c. Sebagian besar perguruan tinggi masih dalam taraf pengadaan
dokumen, baik dokumen kebijakan, manual penerapan kebijakan
standar mutu.
d. Sebagian kecil perguruan tinggi telah mengimplementasikan penjaminan mutu internal secara penuh (memiliki kelengkapan dokumen
kebijakan,

manual

penerapan

kebijakan

standar

mutu,

dan

mengimplementasikannya).146
Komponen penentu mutu proses dan lulusan perguruan tinggi terdiri
dari

banyak

komponen,

di

antaranya

mutu

program

akademik,

sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan suasana akademik.
Berbagai komponen mutu tersebut perlu ditingkatkan dalam rangka
memenuhi standarnasional pendidikan. Pemerintah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor19 Tahun 2005 (Standar Nasional Pendidikan) pasal 2,
menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan setiap satuan pendidikan
harus mengacu delapan standar mutu pendidikan, yakni: standar isi,
proses, kompetensilulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana, standar pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian
pendidikan. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-undang Republik
146

Halimatus Sakdiah, Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Insania Vol 16.
No. 1, Januari – April 2011), 26-27.

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pasal 35 ayat 3, bahwa untuk mencapai mutu standar pendidikan itu tidak
hanya ditentukan oleh unsur tenaga kependidikan yakni dosen, tetapi juga
bagaimana pengelolaan perguruan tinggi itu atas standar isi, proses,
kompetensi lulusan, sarana danprasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan
penilaian pendidikan yang dapat dilaksanakan oleh suatu badan
standarisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.147
Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dapat dibedakan menjadi
dua bagian, yaitu; penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu
eksternal.

Penjaminan

mutu

internal

(internal

quality

assurance)

bentukannya berupa evaluasi diri yang dilakukan oleh program studi atau
institusi perguruan tinggi. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja dan
memberi penjaminan mutu internal, khususnya kepada para stakeholder
internal perguruan tinggi, seperti para pimpinan, dosen, peneliti, karyawan
dan mahasiswa.
Pengembangan system penjaminan mutu internal pada perguruan
tinggi ada berbagai macam bentuk, misalnya; Universitas Indonesia (UI)
membentuk organisasi berjenjang, mandiri dan nonstructural, yaitu BPMA
(Badan Penjaminan Mutu Akademik), Institut Teknologi Bandung (ITB)
mendirikan Satuan Penjaminan Mutu. Organisasi ini bertanggung jawab
terhadap rektor. Dalam struktur organisasi, SPM-ITB adalah organisasi
mandiri yang berada pada sayap kiri-kanan dengan Satuan Pengawas
Internal (SPI) setara dengan Wakil Rektor Senior. SPM-ITB adalah
organisasi tingkat pusat yang memiliki susunan berjenjang. Sedang di
tingkat fakultas dan program studi disebut Gugus Kendali Mutu (GKM),
yang berfungsi untuk mengembangkna dan menjabarkan

system

penjaminan mutu, serta melaksanakannya pada seluruh fakultas dan unit
kerja yang ada. Hal ini berbeda dengan SPM Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI) yang susunan kepengurusannya terdiri atas ketua,
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sekretaris, dan tim SPM, organisasinya hanya sekedar bagian dari Unit
Penunjang Kegiatan, bukan suatu organisasi mandiri dan berjenjang. SPM
UPI hanya ada dalam administrasi Rektorat dan belum sampai ke tingkat
fakultas dan program studi.
Seperti halnya UPI, Universitas Gajah Mada juga tidak membentuk
organisasi khusus secara berjenjang. Penjaminan mutu menjadi tugas dan
fungsi dari Direktorat Akademik dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM), yang bertugas mengembangkan system
penjaminan mutu, evaluasi diri, dan pembuatan standar mutu UGM.
Begitu pula dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) juga tidak membentuk
organisasi khusus yang mandiri dan berjenjang. Penjaminan mutu di IPB
adalah menjadi tugas dan fungsi DirektoratnAdministrasi dan Jaminan
Mutu Pendidikan di bawah koordinasi Wakil Rektor I (Bidang akademik).
Baik UI, UPI, IPB dan UGM adalah contoh kasus yang kurang tepat,
karena penjaminan mutu hanya dikaitkan dengan kegiatan akademik
semata.

Dalam perspektif penjaminan mutu terpadu (total quality

assurance system) yang harus mendapat penjaminan mutu bukan hanya
kegiatan akademik saja, tetapi seluruh kegiatan baik akademik maupun
non akademik.
Dengan demikian system pelaksaan penjaminan mutu internal
selamaini dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu; 1) perguruan tinggi
yang mengembangkan system penjamin mutu secara khusus, tanpa
mendirikan organisasi khusus. Tugas dan fungi untuk pengembangan
mutu dilakukan oleh senat akademik bekerjasama dengan seluruh jajaran
pimpinan, 2) perguruan tinggi yang mendirikan organisasi untuk
mengembangkan system penjaminan mutu secara internal. Ada dua
kategori organisasi, yaitu a) organisasi khusus yang mandiri, baik
bejrejang mulai dari tingkat pusat, fakultas dan program studi, maupun
yang tidak berjenjang, b) organisasi yang menyatu dengan struktur
organisasi dan system administrasinya; 3) perguruan tinggi yang tidak
mengembangkan sistem penjaminan mutu khusus dan tidak mendirikan

organisasi khusus. Kategori ketiga inilah yang terbanyak pada PTS dan
PTN non BHMN.Demikian juga tentang syarat Sistem enjaminan Mutu
Organisasi/institusi

harus

mengimplementasikan,
berkelanjutan

menetapkan,

memelihara

(continual

dan

improvement)

mendokumentasikan,
meningkatkan
SMM

sesuai

secara
dengan

persyaratan,pedoman dan standar yang ditentukan Prinsip Sistem
Penjaminan

Mutu.

lakukan/kerjakan

Tuliskan

apa

yang

apa
ditulis.

yang

dilakukan/dikerjakan

Kebanyakan

perguruan

dan
tinggi

melakukan apa yang seharusnya dikerjakan namun sangat kurang dalam
domentasi, dan ada juga dokumentasinya lengkap namun tidak sesuai
dengan implementasinya di lapangan. Hanya sebagian kecil perguruan
tinggi yang memenuhi syarat sistem penjaminan mutu.148
Agar penjaminan mutu internal pendidikan tinggi dapat dilaksanakan,
maka beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu komitmen,
perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan
tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan tinggi
(Dirjen Dikti). Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Komitmen. Para pelaku proses pendidikan tinggi di suatu perguruan
tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, harus memiliki
komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan
mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Tanpa komitmen ini
di semua lini organi sasi suatu perguruan tinggi, niscaya penjaminan
mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut akan berjalan
tersendat, bahkan mungkin tidak akan berhasil dijalankan. Terdapat
aneka cara yang dapat dipilih untuk menggalang komitmen dari semua
lini di suatu perguruan tinggi, tergantung dari ukuran, struktur, sumber
daya, visi dan misi, sejarah, dan kepemimpinan dari/di perguruan tinggi
tersebut.
b. Perubahan Paradigma. Paradigma baru penjaminan mutu pendidikan
tinggi, yaitu perguruan tinggi harus menjaga dan meningkatkan mutu
148
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pendidikan tinggi yang diselenggarakannya agar visinya dapat
diwujudkan melalui pelaksanaan misi, serta agar stakeholders dapat
dipuaskan. Denganparadigmabaru tersebut, tugas pengawasan oleh
pemerintah diringankan, akuntabilitas perguruan tinggi meningkat,
stakeholders berperan lebih besar dalam menentukan mutu pendidikan
tinggi di suatu perguruan tinggi.
c. Sikap Mental. Harus diakui bahwa sebagian terbesar perguruan tinggi
di Indonesia menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa didahului
dengan perencanaan. Dapat dikemukakan fakta bahwa dalam skala
makro, Rencana Induk Pengembangan (RIP) suatu perguruan tinggi,
sebagian besar disusun untuk memenuhi persyaratan akreditasi,
sedangkan dalam skala mikro dapat dikemukakan fakta tentang
rendahnya persentase dosen yang membuat rencana pembelajaran
berupa Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dan masihbanyak lagi fakta
yang menunjukkan bahwa suatu perguruan tinggi menjalankan
pendidikan tinggi tanpa perencanaan.
d. Pengorganisasian. Mengenai pengorganisasian serta mekanisme kerja
organisasi penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan
tinggi, tidak terdapat pola baku yang harus diikuti oleh semua
perguruan tinggi. Pengorganisasian penjaminan mutu pendidikan tinggi
di suatu perguruan tinggi sangat tergantung pada ukuran, struktur,
sumber daya,

visi dan misi, sejarah, dan kepemimpinan dari/diper

guruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa
suatu perguruan tinggi dapat mengadakan unit penjaminan mutu di
dalam struktur organisasinya yang dipimpin oleh seorang wakil rektor,
atau suatu unit yang independen terlepas dari struktur organisasi yang
dipimpin oleh seorang dosen.149
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e. Mutu Lulusan Pendidikan Tinggi
Para mahasiswa sebagai calon penerus masa depan bangsa yang
sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi sesungguhnya mengharapkan
hasil dari laboratorium itu memiliki nilai ganda yaitu ilmu pengetahuan,
gelar, ketrampilan, pengalaman, keyakinan dan perilaku luhur yang
mampu bersaing dipasar global. Semuanya itu diperlukan sebagai
persiapan memasuki dunia kerja dan atau persiapan membuka lapangan
kerja

dengan

mengharapkan

kehidupan

yang

lebih

baik

dan

kesejahteraan lahir serta batin.
Perguruan Tinggi merupakan wahana tenaga ahli yang diharapkan
mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan
kepada pembangunan. Sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, maka, empat kebijakan pokok dalam
bidang pendidikan Indonesia yaitu (1) pemerataan dan kesempatan; (2)
relevansi pendidikan dengan pembangunan; (3) kualitas pendidikan; dan
(4) efisiensi pendidikan.150 Khusus untuk perguruan tinggi akan lebih
diutamakan

membahas

mengenai

relevansi

pendidikan

dengan

pembangunan dan kualitas yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal
dengan keterkaitan dan kesepadanan (link and match).151 Upaya
menciptakan keterkaitan dan kesepadanan tersebut mengacu pada Tri
Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi kegiatan-kegiatan pendidikan
(proses belajar mengajar), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Mengenai mutu lulusan PTKIS sedikitnya itu ada dua pendekatan
yang berbeda; yakni pendekatan dari dunia kerja dan pendekatan
kalangan perguruan tinggi.152 Pendekatan pertama menginginkan lulusan
perguruan tinggi itu harus memiliki keterampilan kerja (skill) yang
memadai dan siap untuk bekerja. Pendekatan kedua, dari kalangan
150
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perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan
pendidikan yakni untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 4 UU RI
Nomor 20 Tahun 2003).
Perubahan paradigma masyarakat terhadap pendidikan yang
semakin kuat mengarah pada pendidikan sebagai investasi kini telah
mengkondisikan semua sektor pendidikan harus menjadi lembaga yang
mampu memberikan nilai balik ekonomi yang menguntungkan. Perguruan
tinggi harus mampu menjadikan lulusan yang handal berkompetisi, dapat
memberikan

penguatan

secara

individual

untuk

penyebaran

ilmu

pengetahuan, sehingga lembaga pendidikan harus proaktif dan menjadi
lembaga yang efisien dan efektif.153 Untuk merealisasi status perguruan
tinggi yang mampu kompetisi dan mampu menjadi tumpuan investasi
masyarakat, maka kehadiran penjaminan mutu pendidikan tinggi yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku stakeholders menjadi
sangat penting.
Menurut Sallis, sikap terhadap penjaminan mutu sangat beragam
karena ada perguruan tinggi yang mulai sadar untuk melakukan perbaikan
penyelenggaraan

pendidikan

ada

yang

belum

memerlukannya. 154

Perbedaan sikap terhadap penyelenggaraan penjaminan mutu karena
adanya perbedaan persepsi atas hakikat kualitas itu sendiri, sebab
gambaran tentang mutu banyak orang mempunyai kesimpulan yang
berbeda bahkan berlawanan. Kualitas seringkali menjadi sulit diukur.
Kualitas dianggap sebagaikonsep enigmatic yaitu konsep yang wujud dan
pelaksanaan menurut pemahaman dan tafsir orang perorang.155 Selama
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ini kualitas selalu dianggap sama dengan produk dan dalam hal ini
kualitas dipersepsikan sebagai mutu lulusan. Fokus penjaminan mutu di
banyak perguruan tinggi mengarah pada aspek pembelajaran.
Dalam perspektif manajemen pendidikan, mutu memiliki nilai
penting yang signifikan karena mutu bersifat spesifik dan eksistensinya
sangat tergantung pada sistem tempat berlakunya mutu berada, sehingga
dapat berbeda antara perencanaan desain dengan pendekatan yang
diterapkan. Dalam hal ini mutu sebagaimana diklasifikasikan oleh Ellis,
Roger dapat diposisikan dalam posisi latent, radical atau sebagai
development.156
Kedudukan mutu sangat dipengaruhi oleh bagaimana situasional
kelembagaan itu sendiri. Robin, Stephen memberikan penggambaran
bahwa dalam tingkat sistem implementasi kebijakan kelembagaan seperti
penjaminan

mutu

selalu

melibatkan

budaya

organisasi,

struktur

kelembagaan maupun penataan kerja organisasi sehingga dalam
kebijakan

yang

sama

bisa

saja

kelembagaannya,

tata

kerjanya

berorientasi

kepada

berlainan.157
Program

peningkatan

mutu

harus

kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga
haruslah memperhatikan masing-masing pelanggan diatas. Kepuasan dan
kebanggan dari mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan
harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan.
Goetsch dan Davis mengungkapkan unsur utama (karakteristik)
lulusan yang bermutu total adalah sesuai harapan pelanggan. Dalam
TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan
driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang
disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan
besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang
berhubungan
156

dengan

produk

atau

jasa.

Secara

singkat

dapat
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digambarkan mutu lulusan secara terpadu dari Goetsch dan Davis pada
gambar 2.4 sebagai berikut:
Mutu Lulusan

Komitmen pada Mutu

Perbaikan Mutu secara
berkelanjutan

Sumber-sumber Mutu

Fungsi-fungsi Manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
penganggaran, kontrol
Pelaksanaan program secara bermutu

Hasil output memuaskan pelanggan/masyarakat

Gambar 2.2 Model Mutu Lulusan Perguruan Tinggi 158
Setiap poduk atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan prosesproses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu,
sistem yang sudah ada perlu diperbaiki secara terus menerus agar
kualitas yang dihasilkannya dapat meningkat. Jadi lulusan yang bermutu
dalam pendidikan berkaitan dengan adanya penciptaan budaya kualitas
dengan menempatkan pelanggan sebagai fokus utama melalui pelibatan
seluruh karyawan dan staf bidang pendidikan serta perbaikan secara terus
menerus, demi tercapainya organisasi pendidikan yang bermutu, yang
mampu bersaing dan tetap bertahan dalam era perkembangan zaman.
Deming mempopulerkan siklus manajemen yang menjadi acuan
dalam kegiatan penjaminan mutu yaitu Plan, Do, Check, Action (PDCA).
Yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana,
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pemeriksaan hasil perencanaan dan tindakan korektif terhadap hasil yang
diperoleh. Berikut gambar lingkaran Deming:
4.Melaksanakan
sepenuhnya dengan
semua perbaikan dan
kembali lagi ke plan

Proses

Proses

1. Menyusun rencana
mutu (perbaikan mutu
berdasrkan pelanggan

Proses

Proses

2. Melaksanakan
rencana dalam skala
kecil atau pada taraf uji
coba

3.Memeriksa
kelemahan-kelemahan
dan memperbaiki

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Mutu Lulusan159
Dalam setiap kegiatan atau usaha perbaikan mutu ada empat
langkah yang dilakukan yang tergambar dalam proses lingkaran tersebut
diatas.yaitu ;1) plan menyusun rencana; 2) do melaksanakan rencana dan
; 3) chek mengamati dan meneliti apa yang telah dilaksanakan; 4) action
yaitu melaksanakan keseluruhan rencana peningkatan mutu termasuk
perbaikan pada tingkat tiga hasilnya ada tiga kemungkinan berhasil
dengan mutu, berhasil dengan tidak bermutu dan dapat digunakan
kembali pada bidang yang lain.
Tahap

act

adalah

tahap

untuk

mengambil

tindakan

yang

seperlunya terhadap hasil-hasil dari tahap check. Terdapat 2 jenis
Tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil yang dicapainya, antara
lain: 1) Tindakan Perbaikan (corrective action) yang berupa solusi
159
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terhadap masalah yang dihadapi dalam pencapaian Target, Tindakan
Perbaikan ini perlu diambil jika hasilnya tidak mencapai apa yang telah
ditargetkan dan 2) Tindakan standarisasi (standardization action) yaitu
tindakan untuk men-standarisasi-kan cara ataupun praktek terbaik yang
telah dilakukan, Tindakan Standarisasi ini dilakukan jika hasilnya
mencapai Target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan pendapat ahli diatas maka yang dimaksud dengan
mutu lulusan PTKIS adalah lulusan yang menguasi keilmuan yang telah
dipelajarinya dan dapat berkiprah di masyarakat dalam persaingan global.
Lulusan perguruan tinggi dikatakan bermutu jika lulusan yang dihasilkan
memenuhi kualitas keilmuan yang di pelajarinya dan dapat bersaing di era
global serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna lulusan
dari perguruan tinggi tersebut. Lulusan perguruan tinggi tidak dapat
dikatakan bermutu jika hanya dengan menguasi kompetensi keilmuan
tetapi tidak dapat berkiprah di masyarakat dalam era global. Begitupun
juga lulusan perguruan tinggi yang bersaing dimasyarakat harus
memenuhi kualifikasi keilmuan yang telah dipelajarinya di perguruan
tinggi.
Adapun indikator mutu lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam
swasta adalah menguasai kompetensi lulusan keilmuan sesuai dengan
tujuan PTKIS dan jumlah lulusan PTKIS yang berkiprah dimasyarakat baik
dalam dunia kerja ataupun social lainnya.

B. Penelitian yang Relevan
Di bawah ini adalah sejumlah disertasi yang terkait dengan variabel
penelitian peneliti.
Pertama, M. Ridlwan tahun 2009 dengan disertasi dari Program
Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri
Malang berjudul: Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Layanan
Akademik di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jawa Timur (Studi

Multisitus di Universitas Metropolis, Universitas Beachapolis, Universitas
Agropolis).
Penyelenggaraan penjaminan mutu merupakan bagian dari upaya
untuk

membangun

kemampuan

persaingan

bangsa

melalui

pengembangan kelembagaan yang sehat. Pendidikan tinggi tidak bisa
lepas untuk terus berupaya meningkatkan mutu dan tanggung jawab
sebab anggaran belanja perguruan tinggi terutama yang BHMN maupun
swasta sepenuhnya bergantung pada sumbangan dari stakeholder.
Mengingat dunia pendidikan merupakan salah satu lembaga yang
membina, menciptakan perubahan dan perkembangan, serta kemajuan
kebudayaan suatu bangsa. Demikian juga Universitas Metropolis,
Universitas

Beachapolis,

Universitas

Agropolis

sebagai

lembaga

pendidikan juga turut serta memajukan kebudayaan bangsa Indonesia.
Untuk itu, sudah sewajarnya ketiga PTM tersebut meningkatkan kualitas
layanan akademiknya terhadap mahasiswa dengan menerapkan Sistem
Penjaminan Mutu (SJM).
Fokus penelitian ini (1) Proses penetapan standar mutu perguruan
tinggi Muhammadiyah; (2) Proses pemenuhan standar mutu di Universitas
Metropolis, Universitas Beachapolis, dan Universitas Agropolis. Sedangkan tujuannya adalah (1) mendeskripsikan proses penetapan standar
mutu perguruan tinggi Muhammadiyah; (2) mendeskripsikan proses
pemenuhan

standar

mutu

di

Universitas

Metropolis,

Universitas

Beachapolis, dan Universitas Agropolis. Mutu adalah karakteristik dari
suatu produk atau pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan
pelanggan sehingga pelanggan terpuaskan. Unsur utama kualitas dalam
penjaminan mutu difahami sebagai proses adanya kepastian bahwa telah
terdapat standar yang spesifik dan secara terus menerus diupayakan
dicapai untuk sebuah produk atau layanan yang unggul. Dengan demikian
mutu pembelajaran menunjuk pada tinggi rendahnya standar. Ditegaskan
oleh Ellis (1993) bahwa pemikiran tentang bentuk kualitas dalam
pembelajaran yang penting bahwa kualitas selalu terkait dengan

kepuasaan konsumen atau pelanggan, yang dalam hal ini primary
customer adalah mahasiswa. Mutu kini semakin populer karena dianggap
sebagai langkah terbaik untuk membantu memperoleh sistem pendidikan
yang efektif dan efisien. Kalau saja dapat disarikan bahwa pendidikan
yang efektif dan efisien sesungguhnya fokusnya adalah pembelajaran
maka penjaminan mutu dalam pembelajaran (quality assurance in
teaching) akan sangat terkait dengan aspek-aspek di bawah ini karena
dipandang sumber-sumber mutu pendidikan berawal dari (1) pemahaman
tentang guru; (2) nilai moral tinggi; (3) hasil ujian yang unggul; (4)
dukungan orang tua dan masyarakat sekitar; (5) kecukupan sumber; (6)
penerapan teknologi mutakhir; (7) kekuatan dan tujuan pemimpin; (8) care
dan berperhatian terhadap siswa; (9) kurikulum yang menantang.
(Middlehurst, 2001).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan
pada permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai yaitu berusaha untuk
mendeskripsikan secara komprehensif mengenai data yang diperoleh di
lapangan secara apa adanya (taken for granted) melalui pemahaman,
interpretasi, dan pendalaman tentang praktek sistem penjaminan mutu
(SJM) yang diimlementasikan oleh Universitas Metropolis, Universitas
Beachapolis, dan Universitas Agropolis dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan akademiknya kepada para pelanggan (mahasiswa)
dengan cara peneliti terlibat langsung dengan subjek di lingkungan
penelitian.
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Proses penetapan standar mutu
perumusan tujuan yang melibatkan semua pihak di universitas menjadikan
komponen-komponen yang ada di universitas berkomitmen melaksanakannya ; (2) Proses penetapan standar mutu pengambilan keputusan
melalui

musyawarah

mufakat

dapat

meminimalisir

permasalahan-

permasalahan yang muncul di universitas ; (3) Etika dosen yang
berkepribadian Muhammadiyah berupa amar makruf nahi mungkar akan
memunculkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan

tugas ; (4) Kurikulum yang disusun berdasarkan kurikulum nasional,
institusional, dan dunia kerja meningkatkan kompetensi dan daya saing
lulusan ; (5) Proses pemenuhan standar mutu perencanaan program
studi/kepenasihatan

akademik

membantu

kesulitan

pribadi

yang

berhubungan dengan studi dan memahami sikap ilmiah mahasiswa; (6)
Proses pemenuhan standar mutu pelaksanaan perkuliahan dengan
metode penyajian materi yang variatif memunculkan sikap M-M yaitu
memotivasi dan menyenangkan mahasiswa; (7) Proses pemenuhan
standar mutu pelaksanaan penilaian yang terbuka, transparan, menyenangkan dapat meningkatkan mutu perkuliahan; (8) Proses pemenuhan
standar mutu pembimbingan dan praktikum yang sesuai ketentuan dalam
buku pedoman mengoptimalkan pencapaian tujuan dan tidak adanya
waktu yang terbuang sia-sia.
Kedua, Sri Uchtiawati tahun 2010 Program Studi Manajemen
Pendidikan, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Malang dengan
disertasi berjudul: Penjaminan Mutu Pendidikan pada Perguruan Tinggi
Muhmmadiyah di Jawa Timur (studi multisitus pada Universitas Sukiyanto,
Universitas Suherman, dan Universitas Madjedi). Universitas merupakan
suatu lembaga pendidikan formal yang melakukan proses pendidikan
tinggi, peneliti melakukan penelitian tentang Penjaminan Mutu Pendidikan
pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Jawa Timur, Saat ini telah
memasuki era Globalisasi, yang menuntut sumber daya manusia mampu
menghadapi persaingan secara global, oleh karena itu pendidikan di
negara Indonesia harus, mampu menghadapi persaingan, dengan
meningkatkan kualitas dan melakukan penjaminan mutu. penelitian ini
difokuskan pada penjaminan mutu eksternal dan internal, mengingat mutu
merupakan bentuk layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga
perlu dipersiapkan oleh pengelola agar mutu tidak hanya merupakan
suatu „simbul‟ saja. Terdapat dua cara pelaksanaan penjaminan mutu
secara eksternal yaitu dengan mengikuti akreditasi institusi, dan akreditasi
program studi, yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi (BAN-PT). Higer Education Long Term Strategy 2003-2010 yang
salah satu visinya adalah meningkatkan kesehatan organisasi, dan dari
kesehatan organisasi tersebut tertera penjaminan mutu internal di
Perguruan Tinggi.
Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mendiskripsikan

tentang

(1)

penjaminan mutu melalui akreditasi, sebagai audit mutu pendidikan
secara eksternal yang dilakukan oleh (BAN-PT), (2) pelaksanaan
penjaminan mutu internal sebagai inisiatif sendiri, pada Universitas
Sukiyanto, Universitas Suherman, dan Universitas Madjedi. Pendekatan
yang digunakan kualitatif, hal ini sesuai dengan alasan serta tujuan lebih
berorientasi

pada

pengembangan

teori,

dengan

rancangan

studi

multisitus, yang didasarkan pada persamaan yang terjadi pada lokasi
penelitian,

maka

peneliti

membuat

rancangan

penelitian

metode

komparatif konstan. (the constant comparative method) yang artinya
bahwa “rangkaian langkah-langkah yang berlangsung sekaligus dan
analisisnya

selalu

berbalik

kembali

ke

pengumpulan

data

dan

melakukakan pengkodean”, “Instrument penelitian ini adalah peneliti
sendiri sebagai instrument kunci (the key instrument), dan untuk
memperoleh informasi yang relevan, maka dalam penelitian ini selain
memilih informan yang dianggap paling mengetahui masalah yang dikaji,
juga cara memilih informan bersifat berkembang sesuai dengan
kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam mengumpulkan data”. dengan
tehnik sampling bola salju, tiga tehnik yaitu; (1) Wawancara mendalam, (2)
Observasi pertisipasi, (3) Studi dokumentasi. Setelah data diperoleh maka
untuk menjaga kesahihan data, maka dilakukan trianggulasi data,
sedangkan analisis data melalui 2 (dua) tahap yaitu; (1) Analisis data
masing-masing situs, dan (2) Analisis data lintas situs.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan mutu eksternal
pada pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Universitas adalah dengan
melalui akreditasi Institusi dan akreditasi program studi, yang dipersiapkan
dengan mengikuti ketentuan dari standar akreditasi dari BAN-PT, dengan

melengkapi pengisian borang akreditasi, dan melakukan EPSBED
sebagaia validasi data untuk menetapkan status akreditasi dilakukan
visitasi oleh asesor dari BAN-PT, untuk melakukan hal ini diperlukan suatu
perencanaan yang diprogramkan dalam tugas dan tanggung jawab
pimpinan, yang dimulai dari tingkatan program studi, fakultas kemudian
koordinasi

dengan

pimpinan

pada

tingkatan

„Rektorat‟,

pimpinan

mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan akreditasi oleh karena itu
strategi yang dilakukan harus dapat mewujudkan tercapainya tujuan,
sedangkan

secara

teknis

akreditasi

memerlukan

persiapan

yang

memakan waktu relatif lama karena berbagai komponen yang harus
dinyatakan dan dibuktikan secara fisik sesuai dengan standar akreditasi,
kebijakan pergantian pimpinan dapat mempengaruhi kesiapan dari
pelaksanaan akreditasi, persiapan akreditasi dilakukan oleh pengelola
dengan mempbentukan „tim‟ yang didasarkan atas „task force‟ melalui
surat keputusan dekan, koordinasi anggota tim menjadi bagian penting
untuk dapat melakukan akreditasi, begitu juga dukungan dan loyalitas dari
anggota tim. Akreditasi merupakan program yang direncanakan dan
dilakukan secara berkesinambungan, dengan mencantumkan status
terakreditasi pada ijazah yang diperoleh mahasiswa dapat memberikan
peluang untuk mencari kerja, jika pengelola program studi tidak
mempersiapkan status terakreditasi, maka akan berdampak tidak
mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pengguna jasa, dan jika
ini terjadi, maka untuk melakukan pengajuan akreditasi pada BAN-PT
semakin mengalami kesulitan, dan ketentuan ini tidak dapat „direkayasa‟
karena adanya laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri
(EPSBED) yang dilakukan setiap semester.
Penjaminan mutu secara internal, juga dilakukan oleh Universitas
yang diteliti, dengan menetukan model pelaksanaan yang disesuaikan
pada kondisi masing-masing universitas, sehingga terjadi perbedaan dari
universitas satu dengan yang lain, tetapi pada hakekatnya dilakukan
penjaminan mutu internal ini untuk memberikan jaminan kualitas pada

pengguna jasa pendidikan tinggi, yang ditekankan pada pencapaian
„mutu‟ yang sudah ditetapkan pada standar mutu, pelaksanaan ini
berhubungan dengan visi dan misi universitas, dalam melakukan
penjaminan mutu internal, para pimpinan universitas berperan penting,
dengan memahami kebutuhan pengguna jasa pendidikan tinggi dapat
memberikan wawasan yang berharga dan mempengaruhi keputusan
strategi, peranan PHKI, melalui hibah kompetisi yang diberikan oleh Dikti
mempunyai pengaruh dalam kelangsungan penjaminan mutu. Jadi dalam
penjaminan mutu ini: (1) Strategi pimpinan untuk mengelola universitas
yang melakukan penjaminan mutu harus direncanakan dalam program
kerja, (2) Masa jabatan pimpinan mempengaruhi kesiapan untuk
melakukan akreditasi, (3) Standar akreditasi dipersiapkan, (4) Asesor
yang melakukan tugas akreditasi dengan obyektif, dapat memberikan
hasil peringkat akreditasi yang sesuai.
Ketiga, Nirmalawati tahun 2009 dari Program Studi Manajemen
Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang dengan
disertasi

berjudul:

Hubungan

antara

Kapabilitas

Kepemimpinan,

Kompetensi Dosen, Komitmen Dosen, dan Akuntabilitas Lembaga dengan
Kinerja Lembaga dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Universitas
Negeri di Jawa Timur. Peningkatan kinerja lembaga dalam pelaksanaan
pejaminan mutu pada perguruan tinggi, khususnya universitas perlu
dilaksanakan dalam rangka meningkatan kualitas atau mutu pendidikan
tinggi. Tercapainya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu
tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan perguruan tinggi
dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal. Kualitas atau
mutu pendidikan tinggi yang dimaksud adalah tercapainya tujuan
pendidikan dan kompetensi lulusan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
Tujuan penelitian ini adalah, (a) untuk mengetahui gambaran tentang
kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada universitas
negeri di Jawa Timur; (b) untuk mengetahui hubungan secara langsung

maupun tidak langsung antara kapabilitas kepemimpinan, kompetensi
dosen, komitmen dosen, dan akuntabilitas lembaga dengan kinerja
lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada universitas negeri di
Jawa Timur.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, bersifat
deskriptif-korelasional. Populasi penelitian ini adalah semua dosen pada
universitas negeri di Jawa Timur. Dosen yang dimaksud adalah dosen
yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, pada universitas negeri
di Jawa Timur yang berjumlah 6223 orang. Penentuan jumlah sampel
penelitian menggunakan tabel yang disusun oleh Krejcie dan Cohran
dengan menggunakan tingkat ketidaktelitian sebesar 5%, dan diperoleh
jumlah

sampel

sebanyak

330

orang.

Sampel

diambil

dengan

menggunakan teknik proporsional random sampling.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
penyebaran angket kepada responden (dosen) secara langsung pada
setiap universitas negeri di Jawa Timur.Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah SEM (Structural Equation
Modelling) atau model persamaan struktur. Model persamaan struktural
atau SEM diselesaikan dengan bantuan software PLS (Partial Least
Square). Pertimbangan dalam pemakaian program software PLS dalam
penyelesaian SEM tersebut dikarenakan PLS merupakan metode
alternatif yang berbasis varian atau component bases yang tidak
mempersoalkan jumlah sampel serta tidak harus atau mengabaikan data
berdistribusi normal secara multivariat.
Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) gambaran kapabilitas
kepemimpinan, kompetensi dosen, komitmen dosen, dan akuntabilitas
lembaga, dan kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu pada
universitas negeri di Jawa Timur yang dipersepsi oleh responden memiliki
kategori rata-rata baik, (2) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan tidak
diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan
mutu di universitas negeri Jawa Timur, (3) makin kuat akuntabilitas

lembaga diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan
penjaminan mutu, (4) makin kuat komitmen dosen diikuti makin tingginya
kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu di universitas
negeri Jawa Timur, (5) makin tinggi kompetensi dosen tidak diikuti makin
tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu di
universitas negeri Jawa Timur, (6) makin kuat kapabilitas kepemimpinan
diikuti makin tingginya akuntabilitas lembaga, (7) makin kuat komitmen
dosen diikuti makin tingginya akuntabilitas lembaga, (8) makin tinggi
kompetensi dosen tidak diikuti makin tingginya akuntabilitas lembaga, (9)
makin tinggi kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya kinerja
lembaga

dalam

akuntabilitas

pelaksanaan

lembaga

yang

penjaminan
tinggi,

(10)

mutu,
makin

asalkan
tinggi

disertai

kapabilitas

kepemimpinan tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam
pelaksanaan penjaminan mutu, walaupun disertai kompetensi dosen yang
tinggi, (11) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya
kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan disertai
komitmen dosen yang tinggi, (12) makin tinggi komitmen dosen diikuti
makin tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu,
asalkan disertai akuntabilitas lembaga yang tinggi, (13) makin tinggi
kompetensi dosen tidak diikuti makin tingginya kinerja lembaga dalam
pelaksanaan penjaminan mutu, walaupun disertai akuntabilitas lembaga
yang tinggi, (14) makin tinggi kapabilitas kepemimpinan diikuti makin
tingginya kinerja lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan
disertai komitmen dosen dan akuntabilitas lembaga yang tinggi, (15)
makin tinggi kapabilitas kepemimpinan tidak diikuti makin tingginya kinerja
lembaga dalam pelaksanaan penjaminan mutu, walaupun disertai
kompetensi dosen dan akuntabilitas lembaga yang tinggi, (16) makin
tinggi kapabilitas kepemimpinan diikuti makin tingginya kinerja lembaga
dalam pelaksanaan penjaminan mutu, asalkan disertai kompetensi dosen,
komitmen dosen dan akuntabilitas lembaga yang tinggi.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka disarankan para pembuat
kebijakan,

terutama

lembaga

sertifikasi penjaminan

mutu,

Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Tim audit, para pimpinan perguruan
tinggi negeri untuk dapat mengambil manfaat hasil penelitian ini sebagai
bahan acuan dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja lembaga
perguruan tinggi. Bagi para dosen universitas negeri diharapkan dapat
memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam meningkatkan
komitmen terhadap lembaga guna meningkatkan mutu di universitasnya.
Disamping itu diperlukan peningkatan kompetensi, dimana kompetensi
yang dimaksud adalah kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik,
kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Untuk para peminat
penelitian dalam bidang pendidikan dapat melanjutkan penelitian ini
dengan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja
lembaga perguruan tinggi dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
Keempat, Sumarsih Anwar tahun 2015 meneliti Kapasitas Kopertais
Dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Ptais):
Studi Kasus Di Kopertais Wilayah VIII Sumatera Barat. Penelitian ini
menggunakan studi kasus tunggal, dengan data primernya diperoleh dan
dikumpulkan

secara

langsung

dari

informan

melalui

wawancara,

pengamatan, dan catatan lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan,
bahwa kapasitas Kopertais dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam
rangka meningkatkan mutu PTAIS belum berjalan dengan baik dan
optimal karena berbagai faktor. Faktor utamanya status yuridis yang
lemah yang berakibat pada keterbatasan sumber daya (tenaga, fasilitas,
dan sarana prasarana) dan anggaran. Faktor lain adalah adanya dualisme
kepemimpinan, di mana Rektor secara ex officio sebagai kordinator
Kopertais, berakibat fungsi kepemimpinan dan manajemen organisasi
tidak efektif
Kelima, Heni Sukrisno tahun 2009 dengan disertasi berjudul:
Hubungan

Antara

Responsibilitas

Manajemen,

Akuntabilitas

Mutu

Pelayanan, Budaya Mutu, Pembelajaran Organisasi, Kinerja Tim Dengan

Keefektifan Sistem Penjaminan Mutu Pada Universitas Swasta di
Surabaya. Peningkatan mutu perguruan tinggi di seluruh aspek dapat
memungkinkan

membangun

kepercayaan

masyarakat

terhadap

perguruan tinggi. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sistem
yang tepat untuk melakukan pemeliharaan dan peningkatan mutu yang
berkelanjutan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan dan dilaksanakan
secara internal. Berdasarkan Higher Education Long Term Strategy 20032010 (HELTS 2003-2010) tentang mutu pendidikan tinggi, diharapkan
bahwa perguruan tinggi memiliki organisasi yang sehat. Hal ini
menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang sehat adalah jika proses
internalnya berjalan dengan baik.
Tujuan penelitian ini adalah, (1) untuk mengetahui gambaran tentang
keefektifan sistem penjaminan mutu pada Universitas swasta di Surabaya;
dan (2) untuk mengetahui hubungan secara langsung atau tidak langsung
antara responsibilitas manajemen, akuntabilitas mutu pelayanan, budaya
mutu, pembelajaran organisasi, kinerja tim dengan keefektifan sistem
penjaminan mutu pada universitas swasta di Surabaya.
Penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

kuantitatif,

kategori

penelitian expos fakto yang bersifat deskripsi korelasional. Populasi
penelitian ini adalah semua dosen tetap pada universitas swasta di
Surabaya. Dosen tetap yang dimaksudkan adalah dosen yayasan dan
dosen dpk. pada universitas swasta di Surabaya yang berjumlah 3.454
orang. Adapun penetapan jumlah sampel menggunakan tabel yang
disusun oleh Krejcie dan Morgan, diperoleh sampel sebanyak 345 dosen.
Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling kelompok (cluster
sampling) yang proporsional.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dengan
menyebarkan angket kepada responden (dosen) secara langsung pada
setiap universitas swasta di Surabaya yang menjadi sampel penelitian ini.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM
(Structural

Equation

Modeling)

atau

model

persamaan

struktural.

Berdasarkan ukuran sampel penelitian ini yaitu sebesar 345, maka model
persamaan struktural atau SEM diselesaikan dengan bantuan software
PLS (Partial Least Square). Penggunaan PLS dalam menyelesaikan SEM
tersebut dengan pertimbangan bahwa PLS merupakan metode alternatif
yang berbasis varians atau component bases yang tidak mempersoalkan
jumlah sampel serta tidak harus menghendaki atau mengabaikan data
harus berdistribusi normal secara multivariat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) gambaran Keefektifan
sistem penjaminan, kinerja tim, pembelajaran organisasi, akuntabilitas
mutu pelayanan, responsibilitas manajemen yang dipersepsi oleh
responden memiliki kategori rata-rata baik, (2) makin tinggi responsibilitas
manajemen tidak diikuti makin efektifnya sistem penjaminan mutu, (3)
makin tinggi akuntabilitas mutu pelayanan tidak diikuti makin efektifnya
sistem penjaminan mutu, (4) makin kuat budaya mutu diikuti makin
efektifnya sistem penjaminan mutu, (5) makin tinggi pembelajaran
organisasi tidak diikuti makin efektifnya sistem penjaminan mutu, (6)
makin tinggi kinerja tim diikuti makin efektifnya sistem penjaminan mutu,
(7) makin tinggi responsibilitas manajemen tidak diikuti makin efektifnya
sistem penjaminan mutu, walaupun disertai akuntabilitas mutu pelayanan
yang tinggi, (8) makin tinggi responsibilitas manajemen diikuti makin
tingginya akuntabilitas mutu pelayanan, (9) makin tinggi responsibilitas
manajemen diikuti makin efektifnya sistem penjaminan mutu, asalkan
disertai budaya mutu yang kuat, (10) makin tinggi responsibilitas
manajemen tidak diikuti makin efektifnya sistem penjaminan mutu,
walaupun disertai pembelajaran organisasi yang tinggi, (11) makin tinggi
responsibilitas

manajemen

diikuti

makin

tingginya

pembelajaran

organisasi, (12) makin tinggi responsibilitas manajemen diikuti makin
efektifnya sistem penjaminan mutu, asalkan disertai kinerja tim yang
tinggi, (13) makin tinggi responsibilitas manajemen diikuti makin tinggi
kinerja tim, asalkan disertai pembelajaran organisasi yang tinggi, (14)
makin tinggi responsibilitas manajemen diikuti makin tingginya kinerja tim,

(15) ) makin tinggi responsibilitas manajemen tidak diikuti makin tinggi
kinerja tim, setelah disertai budaya mutu yang kuat, (16) makin tinggi
responsibilitas manajemen diikuti makin kuatnya budaya mutu, (17) makin
kuat budaya mutu tidak diikuti makin tinggi kinerja tim, (18) makin tinggi
pembelajaran organisasi diikuti makin efektif sistem penjaminan mutu,
asalkan disertai kinerja tim yang tinggi, (19) makin tinggi pembelajaran
organisasi diikuti makin tingginya kinerja tim, (20) makin tinggi
akuntabilitas mutu pelayanan tidak diikuti makin efektifnya sistem
penjaminan mutu, walaupun disertai pembelajaran organisasi yang tinggi,
dan (21) makin tinggi akuntabilitas mutu pelayanan diikuti makin tingginya
pembelajaran organisasi.
Berdasarkan temuan penelitian ini, maka disarankan kepada
pembuat kebijakan, terutama lembaga sertifikasi penjaminan mutu, badan
akreditasi nasional, koordinator PTKIS, tim audit, para pimpinan PTKIS
untuk mengambil manfaat dari hasil penelitian sebagai acuan dalam
mengevaluasi, mengawasi dan meningkatkan mutu PTKIS, khususnya
universitas swasta. Bagi para dosen dan staf PTKIS, terutama universitas
swasta disarankan agar memanfaatkan hasil penelitian sebagai acuan
dalam memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Selanjutnya
berdasarkan temuan penelitian ini juga disarankan kepada para peneliti
yang berminat untuk mengkaji lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang
mempengaruhi keefektifan sistem penjaminan mutu.
Keenam, Hamzah Djunaidi tahun 2014 dari Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar.menulis disertasi berjudul: Implementasi Manajemen
Mutu Terpadu (TQM) dalam Membina Mutu Pendidikan pada Madrasah
Aliyah Negeri 2 Model Makassar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan instrumen kunci adalah peneliti sendiri. Pengumpulan data
diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi data. Sedang
analisas data dilaksanakan secara induktif yang lebih mementingkan
makna

dari

pada

generalisasi

data

dengan

menggunakan

dua

pendekatan, yaitu pendekatan studi dan pendekatan metodologi. Sumber

data penelitian ini terdiri dari Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha,guru,
pegawai danpengawas serta Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri 2
Model Makassarsebagai responden.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Total Quality
Managemen(TQM)pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar
ternyata belum terjabarkan dan tersosialisasikan dengan sempurna sesuai
dengan pedoman mutu(quality manual) yang direkomendasikan oleh
TQM, terutama di bidang administrasi dan manajemen. Sementara secara
implisit ternyata aktifitas madrasah sudah tersentuh dengan konsep dan
prinsip-prinsip TQM, baik yang bersifat akademikmaupun non akademik.
Ketidaksempurnaan penerapan TQM disebabkan beberapa faktor, antara
lain; pengelolaan di bidang administrasi pendidikan belum efektif,
rendahnya kinerja sebagian guru dan staf, terutama dalam proses
pembelajaran dan ketatausahaan, model pembelajaran masih didominasi
model pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centred approach)
dari pada model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student
centred approach)
Ketujuh, Ali Imron dengan disertasi berjudul: Manajemen Mutu
Sekolah Dasar Berbasis Religi (Studi Multi Kasus pada SD Mintu, SD
Iwaha, SD Kasayuga dan SD Kripe). Sekolah Dasar (SD) berbasis religi
adalah salah satu jenjang pendidikan formal bernaung di bawah institusi
religi,

yang

mengajarkaan

mata

pelajaran

umum,

dan

agama,

mempraktikkan aktivitas keagamaan dan budaya bernafaskan agama. Di
antara SD berbasis religi, ada yang digandrungi oleh kandidat dan tetap
survive meskipun banyak SD lain dilikuidai karena tidak mendapatkan
siswa baru. Pertanyaannya, mengapa ada SD berbasis religi yang
digandrungi dan tetap survie, sementara ada yang dilikuidasi karena tidak
mendapatkan kandidat siswa baru?
Tujuan utama penelitian ini untuk mendeskripsikan secara mendalam
manajemen mutu akademik SD berbasis religi, yang meliputi manajemen
mutu kurikulum, pembelajaran dan kelas. Kedua, untuk memerikan secara

mendalam manajemen mutu pendukung akademik SD berbasis religi,
yang meliputi manajemen mutu kesiswaan, tenaga kependidikan, sarana
prasarana,

keuangan

dan

partisipasi

masyarakat.

Ketiga,

untuk

memerikan secara mendalam dan memberi makna atas akar manajemen
mutu SD berbasis religi, yang meliputi akar religi, sosial dan kultural.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, rancangan studi
multi kasus, dan orientasi pendekatan fenomenologis. Lokasi penelitian
adalah SD Mintu, SD Iwaha, SD Kasayuga dan SD Kripe. Teknik
pengumpulan data dengan observasi peran serta, wawancara mendalam
dan dokumentasi. Analisis data pada kasus individual dengan model alir
Miles dan Hubermen (1992), ialah data reduction, data display dan
conclusion drawing/vervying, sedangkan analisis data lintas kasus dengan
melakukan

analisis

perbandingan

antar

kasus

sebagimana

yang

direkomendasikan oleh Yin (2002). Keabsahan data dengan teknik
credibility, transferability, dependability dan conformability.
Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data didapatkan hasil
berikut. Pertama, SD berbasis religi mempunyai komitmen mutu kuat,
ditindaklanjuti dengan melakukan manajamen mutu, baik akademik
maupun pendukung akademik. Manajemen mutu akademik terdiri atas
manajemen mutu kurikulum, pembelajaran dan kelas. Manajemen mutu
kurikulum adalah aktivitas penyiapan perangkat kurikulum secara
bermutu, terutama program tahunan, program semester, dan silabus,
sehinga siap dipedomani oleh tenaga kependidikan dalam melaksanakan
pembelajaran bermutu. Manajamen mutu pembelajaran adalah aktivitas
yang memberikan jaminan agar terjadi proses pembelajaran bermutu dan
berujung pada pencapaian hasil belajar optimal. Manajemen mutu kelas
adalah aktivitas mengorkestrasi fisik dan sosial kelas sehingga senantiasa
on dan kondusif untuk aktivitas pembelajaran bermutu.
Kedua,

manajemen

mutu

pendukung

akademik

terdiri

atas

manajamen mutu kesiswaan, tenaga kependidikan, sarana prasarana,
keuangan dan partisipasi masyarakat. Manajemen mutu kesiswaan

adalah memproses input siswa menjadi output bermutu sesuai dengan
visi, misi dan tujuan sekolah. Manajemen mutu tenaga kependidikan
adalah

aktivitas

merekrut,

menugasi,

meningkatkan

kemampuan,

memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan agar memberikan
kontribusi bermutu terhadap proses pendidikan. Manajemen mutu sarana
prasarana adalah pengaturan sarana prasarana secara bermutu agar siap
dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan bidang akademik dan non
akademik. Manajemen mutu keuangan adalah upaya penggalian sumber
dan pembelanjaannya secara bermutu dan selektif, guna mendukung
aktivitas dan mutu pendidikan. Manajemen mutu partisipasi masyarakat
adalah aktivitas penggalangan, penerlibatan dan penggerakan secara
bermutu potensi masyarakat, terutama orang tua dalam mendukung
proses pendidikan.
Ketiga, terdapat tiga akar manajemen mutu SD berbasis religi, ialah
akar religi, sosial dan kultural. SD berbasis religi memaknai religi sebagai
inspirator utama dalam manajemen mutu sekolah. Ajaran religi dimaknai
optimistik, ialah bahwa apa yang dicapai seseorang berkat apa yang
dikerjakan. Menjadi tenaga kependidikan dimaknai sebagai orang terpilih.
Bekerja di lembaga pendidikan dimaknai sebagai jalan yang dipilihkan
oleh Tuhan, sehingga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Pelayanan kepada siswa dimaknai sebagai pelayanan terhadap religi, dan
bahkan merupakan bagian dari pelayanan terhadap Tuhan. Pengelola dan
tenaga kependidikan yang berlatar perkotaan asli yang mementingkan
kekeluargaan dan kerja sama dibandingkan kompetisi; sedangkan yang
berlatar sosial perkotaan urban cenderung berkompetisi meskipun tetap
dalam bingkai solidaritas (solidarity frame). Orang tua siswa berlatar sosial
ekonomi menengah ke atas sangat peduli dengan pendidikan anak, dan
memberikan kontribusi besar terhadap sekolah; sedangkan yang berlatar
sosial ekonomi menengah ke bawah kepeduliannya terhadap pendidikan
anak dan kontribusinya terhadap sekolah terkategori rendah. SD berbasis
religi

mempunyai

kultur

mutu

yang

digali,

dikembangkan

dan

disempurnakan oleh pendiri dan diwarisi oleh penerusnya. Kultur mutu
disimbolkan dalam motto yang menginspirasi warga sekolah berlomba
mencapai mutu.
Kedelapan,

Andriani

Parastiwi

dengan

disertasi

berjudul:

Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengambilan Keputusan
Menggunakan

Data

Historis

Bidang

Akademik

Melalui

Teknologi

Penambangan Data (Studi Pengembangan di Polinema). Pembangunan
pendidikan di Indonesia saat ini lebih diarahkan pada peningkatan mutu
agar

mampu

bersaing

secara

global.

Persaingan

global

telah

menimbulkan kompetisi global. Bila dalam bidang ekonomi, kompetisi
global ditandai dengan pasar bebas yang akan memberikan kesempatan
pada negara manapun untuk memasarkan produknya baik berupa barang
dan jasa di negara manapun tanpa adanya batasan, maka dunia
pendidikan menyikapinya dengan kolaborasi. Hal ini sudah mulai
dirasakan akhir-akhir ini dengan semakin aktifnya para agen lembaga
pendidikan luar negeri menawarkan kolaborasi program-programnya
secara profesional dan proporsional. Masyarakat dapat lebih memilih
lembaga pendidikan yang bermutu. Demikian pula lembaga pendidikan
dapat lebih membidik calon peserta didik dengan segmen tertentu.
Penjaringan calon peserta didik menjadi lebih terfokus.
Penjaringan calon siswa terpadu dapat menaikkan kinerja institusi
dan meningkatkan kompetitifnes dari institusi. Hal ini juga berlaku untuk
pendidikan tinggi. Kunci pokok dari penjaringan calon peserta didik disini
adalah mahasiswa, karena mahasiswa yang akan menerima layanan dan
mahasiswa yang harus bekerja keras untuk sukses belajar dengan nilai
akademis yang baik. Oleh karena itu sangatlah perlu diketahui jawaban
dari pertanyaan-pertanyaan berikut: Siapa mahasiswa yang diterima dan
mendaftar ulang selama ini? Bagaimana segmentasi mahasiswa selama
ini?
Semua pertanyaan diatas dapat dijawab dengan mencermati data
akademik mahasiswa yang ada mulai dari saat institusi didirikan sampai

saat ini dimana telah terjadi timbunan data dalam berbagai bentuk data
sumber. Dengan menggudangkan data sumber ke dalam Gudang Data,
maka

selanjutnya

informasi/

pengetahuan

dapat

digali

dengan

menggunakan teknologi penambangan data. Penambangan data dapat
digunakan untuk menemukan pengetahuan guna melihat pola dan
hubungan dalam satu set data mahasiswa yang besar dan kompleks.
Dengan penambangan data segmentasi mahasiswa dapat diketahui,
karakteristik mahasiswa yang diterima dan sukses belajar juga dapat
dibuat. Dari jawaban tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk
merencanakan satu bentuk kebijakan terkait layanan kepada mahasiswa
Dalam pengembangan ini dikembangkan satu sistem informasi
pendukung pengambilan keputusan bidang akademik melalui teknologi
penambangan data dengan menggunakan data historis bidang akademik
Polinema tahun 2001 sampai tahun 2004 yang sudah menggunung dan
tidak digunakan lagi. Kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan
produk penelitian ini diawali dengan studi kebutuhan informasi para
pengelola institusi pendidikan yang menggunakan produk, sambil
mengumpulkan semua data sumber dari berbagai pihak terkait yang ada
di

organisasi

terkait

sarana

dan

prasarana

teknologi

informasi.

Infrastruktur jaringan dan komputer yang dimiliki organisasi juga
didokumentasikan untuk menyesuaikan produk dengan lingkungan
penerapan nantinya.
Hasil studi kebutuhan informasi dan dokumentasi infrastruktur data
dan sumberdaya dijadikan landasan pembentukan tim pengembang dan
model produk yang dikembangkan. Tim pengembang terdiri dari 4 (empat)
unsur organisasi, yaitu pimpinan tertinggi institusi, pimpinan bagian
pengelola infrastruktur komputer dan jaringan, wakil ketua jurusan, dan
sistem

analis.

Sistem

analis

sebagai

fasilitator

menggambarkan

pentingnya pengembangan produk dan memfasilitasi diskusi dalam
pengembangan produk. Data sumber yang bervariasi bentuk dan
tempatnya selanjutnya siap untuk masuk ke tahapan penggudangan data.

Gudang Data dikembangkan dengan memodelkan dimensi dengan
menggunakan model dimensi snowflake-schema. Data sumber yang
sudah dimodelkan kemudian dilakukan proses pembersihan data dan
proses pemasukkan data ke gudang data. Model dimensi snowflakeschema digunakan karena memiliki keunggulan dalam kemampuannya
menampilkan informasi/pengetahuan dengan teknologi penambangan
data

menggunakan

algoritma

pengelompokkan

yang

sederhana.

Informasi/pengetahuan ini merupakan hasil dari produk yang selanjutnya
dapat digunakan oleh pimpinan institusi pendidikan tinggi sebagai
tambahan landasan dalam pengambilan keputusan. Ketepatan keputusan
yang diambil tidak masuk dalam pengembangan ini.
Ujicoba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat
digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi,
dan daya tarik dari produk yang dihasilkan. Hasil ujicoba menunjukkan
bahwa kekuatan produk hasil pengembangan terletak pada kemudahan
operasi. Produk memiliki menu pull-down yang jelas pemanfaatannya,
struktur penampilan tiap layar teratur dan lebih menarik daripada tampilan
manual. Hasil laporan analisis sangat bermanfaat mempercepat proses
pengambilan keputusan terkait layanan ke mahasiswa dan dosen. Selain
itu, volume laporan analisis yang disajikan relevan dengan kebutuhan.
Keterbatasan produk yang dirasakan oleh para pengguna dalam hal
lebih banyak informasi (pengetahuan) yang bisa digali dari sistem. Selain
itu, semua pengguna merasa bahwa proses-refresh untuk data tahun
berikutnya

belum

dikembangkan

dalam

produk

ini.

Dengan

dikembangkannya algoritma penambahan data pada gudang data dan
penambahan algoritma untuk penggalian informasi/pengetahuan dari
gudang data akan menambah manfaat dari produk.
Kesembilan, E. Roesminingsih dengan disertasi berjudul: Model dan
Paket Pelatihan Penigkatan Mutu Guru dalam Perspektif Manajemen
Strategik di SD Matahari Terbit Surabaya. Data dianalisis secara
kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif berupa komentar dan saran dides-

kripsikan,

sedangkan

data

tentang

aspek

kegunaan,

kelayakan,

ketepatan, ujuk kerja mengenai pengasaan materi, efisiensi, efektifitas,
proses pelatihan, kompetensi guru dan komitmen guru terhadap sekolah
digunakan analisis statistik deskriptif.
Dari hasil uji coba dapat diketahui bahwa: 44% guru memahami
kebutuhan organisasi yang sehat. Sedangkan kompetensi yang diukur
meliputi

empat

kompetensi,

yaitu

kometensi

pedagogik,

sosial,

kepribadian, dan professional. Penilaian unjuk kerja yang dilakukan oleh
teman sejawat menunjukkan kenaikan sebesar 44%.; kompetensi yang
dinilai dari atasan mengalami kenaikan sebesar 6,75%; kenaikan tingkat
komitmen guru sebesar 25%. Dari hasil uji kelompok terbatas diketahui
bahwa efektifitas/kegunaan pelatihan bagi guru dan sekolah mencapai
3,50 atau 87%,. Aspek keefisienan mencapai skor 3,30 atau 82%,
penguasaan materi baik dari segi kognitif, afektif dan spikomotorik dapat
diterima dengan sangat baik yaitu sebesar 86%. Perspektif manajemen
strategik pada pelatihan peningkatan mutu guru di SD Matahari Terbit
Surabaya merupakan keunggulan dan keunikan sebagai individu guru dan
sekolah. Semua bermuara pada upaya improvement mutu guru yang
menciptakan daya kompetirif guru dan sekolah dalam menghadapi
perubahan yang terjadi baik di lingkungan intern maupun ekstern.
Kesepuluh, Gunawan dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Raten Intan Lampung tahun 2017 menulis disertasi berjudul:
Manajemen Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Islam Swasta (Studi
Kasus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Meningkatkan Input dan
Output UM Metro, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro). Kesimpulan
penelitian ini adalah: 1) Manajemen mutu pendidikan perguruan tinggi
Islam swasta di UM Metro, IAIM Metro, dan STIT Agus Salim Metro secara
perencanaan dan administrasi keseluruhan telah terlaksana dengan baik.
yang masing-masing perguruan tinggi berorientasi kepada peningkatan
mutu input, proses dan output. 2) Tinggi rendahnya peminat calon
mahasiswa (Input) ketiga perguruan tinggi tersebut dipengaruhi oleh faktor

lain. dampak banyaknya peminat calon mahasiswa yang ada di tiga
perguruan tinggi Islam swasta tersebut dipengaruhi oleh faktor sejarah,
faktor lingkungan, faktor basis, faktor silaturahmi dan konsolidasi dan
faktor penyelenggaraan perkuliahan.
Kesebelas, Ali Muhson, Daru Wahyuni, Supriyanto & Endang
Mulyani menulis pada Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1, April 2012
mengenai: Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi Dengan Dunia
Kerja. Penelitian ini menemukan bahwa jenis pekerjaan pertama lulusan
yang paling dominan adalah guru swasta, pegawai swasta dan tenaga
pengajar/tentor, sedangkan jenis pekerjaan sekarang lulusan didominasi
sebagai guru swasta, pegawai swasta dan guru negeri. Tingkat relevansi
dilihat dari jenis pekerjaan termasuk kategori cukup karena separo lebih
lulusan bekerja di bidang pendidikan, sementara itu jika dilihat dari mata
pelajaran yang diampu juga sangat relevan karena sebagian besar alumni
mengajar IPS, Ekonomi dan Kewirausahaan.
Keduabelas, M. Rosul Asmawi menulis pada jurnal Makara: Sosial
Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005: 66-71 66 dengan judul:
Strategi Meningkatkan Lulusan Bermutu Di Perguruan Tinggi. Dari uraian
sebagaimana kajian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan penting
sebagai berikut: Pengelola perguruan tinggi perlu mendorong upaya
peningkatan kualifikasi tenaga dosen dengan pendidikan lanjutan ke S2
dan S3 atau kegiatan kampus dengan fasilitas yang memadai agar
kualitas sumberdaya dapat ditingkatkan sehingga secara otomatis akan
mendorong peningkatan mutu pendididkan di perguruan tinggi. Tuntutan
terhadap mutu pendidikan yang terus ditingkatkan sebagai upaya untuk
menciptakan output yang berkualitas dan siap terjun kepasar kerja serta
untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Outputyang dihasilkan
harus berdasarkan suatu proses yang matang dan didukung oleh input
yang baik pula. Kerjasama yang sinerji dalam mendukung proses
penyelenggaraan dan sumber daya perguruan tinggi guna meningkatkan

mutu pendidikan harus mendapat perhatian pemerintah, dunia usaha/
industri dan pengelola pendidikan.
Ketigabelas, Mardan Umar & Feiby Ismail menulis pada Jurnal
Pendidikan Islam Iqra‟ Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2017 Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan [FTIK] IAIN Manado mengenai: Peningkatan Mutu
Lembaga Pendidikan Islam (Tinjauan Konsep Mutu Edward Deming dan
Joseph Juran). Tulisan ini menyimpulkan bahwa Lembaga pendidikan
Islam harus meningkatkan kualitas pendidikannya mulai dari tingkatan
Madrasah Diniyah, Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), sampai pada
pendidikan tinggi agama Islam seperti STAIN/IAIN/UIN. Memadukan
konsep Edward Deming yaitu Plan, Do, Check, Action (PDCA) dan Trilogi
Juran pengelolaan lembaga pendidikan Islam perlu diarahkan pada
peningkatan

mutu

dengan

melakukan

pembenahan

pada

aspek

perencanaamutu/kualitas, pengendalian mutu/kualitas, dan peningkatan
mutu/kualitas. Hal tersebut dapat diupayakan dengan meninjau kembali
aspek kurikulum pendidikan Islam, materi pelajaran, model dan metode
pembelajaran, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kepemimpinan,
serta pemenuhan sarana dan prasarana. Dengan demikian, diharapkan
lembaga pendidikan Islam dapat mengalami peningkatan mutu dan
mencapai

standar pendidikan

nasional sebagai

upaya

menjawan

tantangan global.
Semua penelitian diatas membahas mutu pendidikan, namun
penelitian dalam penelitian ini akan melihat manajemen pimpinan yang
dilaksanakan pada PTKIS dilihat dari sudut sisi mutu lulusannya dimata
mahasiswa

dan

masyarakat

sebagai

pengguna

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

jasa

pendidikan

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan sebuah studi kualitatif deskriptif yang
mengungkapkan,

menemukan

dan

menggali

informasi

tentang

manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini untuk
mendekripsikan objek yang diteliti melalui proses pengekplorasian fakta
dan data objek di lapangan sebagaimana adanya. Untuk mencapai tujuan
tersebut dibutuhkan data yang digali dari suatu proses pengamatan yang
mendalam. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah bahwa
terlebih dahulu peneliti mencari literatur atau teori yang berkaitan dengan
penelitian, kemudian teori tersebut dibandingkan dengan kondisi lapangan
penelitian.
Menurut Patton, metode kualitatif dapat digunakan yakni untuk
menemukan apa yang sedang terjadi dan kemudian untuk membuktikan
apa yang telah ditemukan. Apa yang ditemukan harus dibuktikan kembali
ke belakang pada dunia empiris di bawah studi dan menguji sedemikian
rupa analisis-analisis darurat yang cocok dengan fenomena dan berfungsi
untuk menjelaskan apa yang telah diobservasi.

Penelitian kualitatif

memiliki ciri khas di mana anda tidak datang dengan hasil atau produk,
anda biasanya datang dengan "bagaimana dan/atau mengapa." Data
yang spekulatif, berdasarkan persepsi mereka yang terlibat. anda benarbenar "menyimpulkan" dengan hipotesis.160 Untuk semua jenis penelitian,
termasuk penelitian kualitatif, mungkin kualitas kunci, masalah kontrol
berkaitan dengan keabsahan penelitian dan temuannya Sebuah studi
yang

valid

yaitu

yang

telah

dikumpulkan
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diinterpretasikan data, sehingga kesimpulan akurat mencerminkan dan
mewakili dunia nyata yang diteliti.161
Penulis mengawali langkah penelitian dengan mengidentifikasi
masalah seperti yang telah dicantumkan pada latar belakang masalah,
kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan
masalah penelitian di antaranya literatur serta manajemen pimpinan
dalam meningkatkan mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Swasta di Provinsi Jambi. Kemudian menyusun alternatif pembahasan
sesuai dengan data yang dikumpulkan, selanjutnya menentukan kriteria
solusi yang akan diberikan sesuai dengan masalah yang ditemukan,
setelah itu, melakukakan analisis timbal balik antara data yang ditemukan
di lapangan dengan teori yang telah dibangun (sesuai atau tidak sesuai),
selanjutnya merumuskan hasil penelitian dan mengambil keputusan untuk
dianalisis

serta

mengurai

dan

mendeskripsikannya

secara

lebih

mendalam.
Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini
mengadopsi filsafat postpositivisme seperti yang dijelaskan Sugiyono162,
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai
lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen
kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive
sampling sesuai dengan karakter-karakter khusus yang sesuai dengan
kebutuhan penelitian ini. Teknik pengumpulan dengan trainggulasi
(gabungan)

antara

observasi

partisipan,

wawancara

terbuka

dan

dokumentasi. Kemudian analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil
penelitian lebih menekankan makna dari realitas yang ada bersumber
dari subjek penelitian yang sudah ditetapkan.
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B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian
1. Situasi Sosial
Berdasarkan pendapat Spradley, dikutip kembali oleh Sugiyono,
populasi dalam penelitian kualitatif dinamakan social situation atau situasi
sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors),
dan aktivitas (activity) yang berintekasi secara energis. Pada situasi sosial
atau obyek peneliti ini peneliti dapat mengamati secara mendalam
aktivitas (activity) orang-orang (actor) yang ada pada tempat (place)
tertentu.163 Situasi sosial yang dipilih saat ini debfab akasan karena masih
ditemukan masalah, kedua, kajian ini belum pernah diteliti sebelumnya
oleh peneliti lain di setting yang sama, dan ketiga, kemudahan akses data
dari lapangan. Situasi sosial tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tempat (place) dalam penelitian ini di perguruan tinggi dalam
wilayah Provinsi Jambi. Sedagkan Pelaku (aktors) dalam penelitian ini
adalah

seluruh

karakteristik

manusia

yang

berhubungan

dengan

manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi yaitu rektor, wakil rektor i,
dekan, kaprodi dan dosen, mahasiswa. Kemudian Aktivitas (activitiy) yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah semua kondisi dan perilaku pelaku
terkait manajemen pimpinan yang belum mampu mengelola Mutu lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi secara
efektif, dengan indikasi masih ditemukan beberapa permasalahan seperti
hasil penelusuran awal bahwa pemimpin masih kesulitan menyusun
secara sistematis, periodik terhadap program yang dibuatnya berdasarkan
skala prioritas terkait SDM dosen dan karyawan, masih rendah upah kerja
dan hasil-hasil penelitian.
2. Subjek Penelitian
Menurut Patton, dalam penelitian kualitatif, pemilihan subjek pada
penelitian kualitatif harus disesuaikan dengan masalah dan tujuan. Subjek
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bisa dipilih dengan purposive164 Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi
tentang realitas sosial yang bersifat unik, komplek, dan ganda. Padanya
terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi.
Karenanya, kegiatan penelitian haruslah secara sengaja memburu
informasi seluas mungkin ke arah keragaman/variasi yang ada. Bila dari
semua variasi yang masing-masingnya unik tersebut telah diperoleh
informasi yang maksimal, maka tujuan menelaah mereka sudah dapat
dikatakan terpenuhi. Sebab, peneliti telah memahami secara baik realitas
yang unik, komplek, dan ganda tersebut.
Konsep

sampel

dalam

penelitian

kualitatif

berkaitan

dengan

bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat
memberikan informasi yang mantap dan terpercaya yang dapat
memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemenelemen yang ada (karakteristik elemen-elemen tercakup dalam fokus/topik
penelitian). Pemilihan informai atau situasi sosial tertentu, dengan
sendirinya, perlu dilakukan secara purposive sampling yaitu teknik
pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling
tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa
sehingga akan memudahkan penelii menjelajahi obyek/situasi sosial yang
diteliti.165 Berdasarkan penjelasan ini maka dapat dipahami bahwa
penelitian kualitatif perlu menetapkan subjek penelitian yang informasinya
sangat penting, yaitu dikenal dengan informan kunci (key informan),
sedangkan subjek yang memberi data tambahan dinamakan informan
tambahan.
Subjek dalam penelitian ini meliputi seluruh karakteristik yang
berhubungan atau mengetahui secara mendalam mengenai manajemen
pimpinan

dalam

meningkatkan

mutu

lulusan

Perguruan

Tinggi

Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi yaitu: rektor, wakil rektor,
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dosen, mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi yang ditetapkan
sebagai responden penelitian, sedangkan dosen dan karyawan sebagai
informan. Subjek diambil dengan cara purposive sampling. Pengambilan
subjek bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan
didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya
tujuan

tertentu.

Teknik

ini

biasanya

dilakukan

karena

beberapa

pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waku, tenaga, dan dana
sehingga tidak dapat mengambil subjek penelitian yang besar dan jauh.
C. Jenis dan Sumber Data
Data penelitan adalah sesuatu yang diketahui. Diketahui, artinya
sesuatu yang sudah terjadi sebagi fakta empirik (bukti yang ditemukan
secara empiris melalui penelitian). Adapun manfaat data adalah, pertama
untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang sesuatu keadaan
atau persoalan. Kedua, untuk membuat keputusan atau memecahkan
persoalan. Data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti, dilihat dari sudut
sumbernya secara garis besar terdiri dari jenis, yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut
menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan
langsung dengan penelitian yang bersangkutan.
1. Jenis Data
Ada dua jenis data dalam penelitian, yaitu data primer dan data
sekunder. Pertama, data primer adalah data yang diambil langsung dari
peneliti kepada sumbernya, tanpa adanya perantara. Sumber yang
dimaksud, dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia. Teknik
pengumpulan data dalam kontek data primer ini tergantung jenis data
yang diperlukan, jika yang diperlukan adalah data tentang manusia, maka
peneliti dapat memperolehnya dengan menyiapkan seperangkat alat
instrumen, atau melaukan observasi langsung terhadap obyek atau seting
sosial

yang

diteliti

dengan

menggunakan

panduan

obsevasi.

Mempergunakan data sekunder sesungguhnya, relatif lebih murah dan

lebih mudah. Sayangnya data itu tidak selalu dapat diketemui, sehingga
perlu dilakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Adapun
manfaat data primer adalah: 1) Data primer langsung bersangkutan
dengan keperluan penelitian atau dikumpulkan untuk mencapai tujuan
penelitian. 2) Tidak ada risiko kadar luwarsa (out of date) karena baru
dikumpulkan setelah proyek penelitian dirumuskan. 3) Semua pengerjaan
pengumpulan data statistik dipegang sendiri oleh peneliti. Ia akan
menelaahnya dengan cara yang dikehendaki. 4) Peneliti mengerti dari
kualitas dari metode-metode yang dipakainya, karena dialah yang
mengaturnya sejak permulaan
Data primer dalam penelitian ini berasal dari manajemen pimpinan
dalam meningkatkan mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Swasta di Provinsi Jambi. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini
berasal dari data pendukung yang memperkokoh keberadan data primer,
terkait kajian manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi.
Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan
diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya, dari biro
staristik, majalah, koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.
Jadi data sekunder berasar dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya,
artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena
itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian. Bukan berarti bahwa data
sekunder kalah bermutu dibandingkan dengan data primer, bahkan kalau
mungkin data sekunder dicari lebih dahulu, barang kali ada yang cocok
dengan penelitian. Dengan demikian akan dihemat biaya, waktu dan
tenaga. Meskipun data sekunder tidak diperoleh langsung dari tangan
pertama,

namun

penggunaannya,

data

ini

diantaranya:

tetap
1)

memiliki
Lebih

keuntungan

murah,

cukup

dalam
pergi

keperpustakaan atau mencatat dari penerbitan-penerbitan. 2) Lebih cepat
untuk mengumpulkan data primer dapat diperlukan data 60-90 hari,
sedangkan data sekunder hanya beberapa hari saja. 3) Seorang peneliti

pada kenyataannya tidak selalu mampu mengumpulkan data primer,
misalnya sensus penduduk, data mahasiswa dan lain-lain.
Data sekunder terdiri atas dua kategori. Pertama, internal data, yaitu
data yang tersedia dalam sebuah lembaga atau organisasi tempat
penelitian dilkukan, misalnya data mahasiswa, data masyarakat, data
pendidikan, agama, ekonomi dan sebagainya. Kedua, eksternal data,
diperoleh dari sumber-sumber luar, meliputi keterangan-keterangan baik
yang diterbitkan ataupun yang belum diterbitkan, data sensus dan data
registrasi, serta yang diperoleh dari badan atau perusahaan yang
aktivitasnya mengumpulkan keterangan–keterangan yang relevan dalam
berbagai masalah.
Data sekunder dapat berupa dokumentasi tertulis yang terdapat di
lapangan yang meliputi sertifikat tanda kelulusan sertifikasi dosen,
program kerja, pengumuman, notulen rapat, surat keputusan, laporan
bulanan, triwulan, tahunan, surat panggilan atau teguran terhadap guru
dan lain sebagainya yang berkaitan dengan manajemen pimpinan dalam
meningkatkan mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
di Provinsi Jambi.
2. Sumber Data
Persoalan tentang di mana data dapat diperoleh terutama
merupakan persoalan yang menyangkut pemilihan subjek penelitian. Riset
tentu tidak dilakukan disembarangan tempat, melainkan di tempat-tempat
yang sudah ditentukan.166 Sumber data penelitian ini berkenaan dengan
PTKIS sebagai total sistem, yang mempunyai pendukung serta saling
berkaitan di antara komponen-komponennya. Berdasarkan aspek-aspek
kelembagaan PTKIS, maka sumber data penelitian dikelompokkan:
a) Perangkat

perundang-undangan

yang

menjadi

penentu

arah

pelaksanaan manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi.
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b) Perangkat proses manajemen kebijakan, sumber daya manusia dan
kepemimpinan manajemen.
c) Lingkungan sosial proses manajemen pimpinan dalam meningkatkan
mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi
Jambi yang berkaitan dengan unsur lokasi, waktu, gejala dan
peristiwa.
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Patton
dilakukan dengan observasi langsung, wawancara mendalam dan terbuka
serta penelitian dokumen-dokumen tertulis.167
1. Observasi Langsung
Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai
pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang
diselidiki.168 Kelebihan/kekuatan utama metode observasi terletak pada
kemudahan bagi peneliti untuk mengakses setting. Karena metode ini
bersifat tidak mencolok/tersamar dan tidak menuntut interaksi langsung
dengan partisipan.169
Penulis menggunakan observasi langsung dalam penelitian ini, yaitu
peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati
atau digunakan sebagai sumber data. Artinya peneliti terlibat langsung
dalam kegiatan mencari data yang diperlukan melalui pengamatan.
Melalui observasi partisipatif, data yang diperoleh akan lebih lengkap,
tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku
atau gejala yang muncul. Menurut Stainback Observasi partisipatif dapat
digolong kan menjadi empat yaitu: partispasi pasif, partisipasi moderat,
observasi yang terus terang dan tersamar, dan observasi yang lengkap.170
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Peneliti menggunakan observasi partisipatif dalam kajian ini. Dalam
observasi ini peneliti terlihat dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang
dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan
observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap,
tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku
yang tampak. 171
Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode observasi partisipasi aktif. Teknik ini digunakan untuk memperoleh
sejumlah

data

tentang

konteks yang

nyata

proses pelaksanaan

manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi. Aspek-aspek yang
diobservasi mencakup perilaku para pelaku dan objek kebijakan, situasi
dan latar penelitian. Secara rinci, observasi dilakukan terhadap:
a. Program kerja rektor dalam mengelola mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta.
b. Rapat kerja penyusunan program mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta.
c. Distribusi mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
dalam tugasnya sesuai prinsip the right man and right place.
d. Aktivitas rektor untuk menggerakkan Mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta bekerja seusai.
e. Alat pemotivasian kerja mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Swasta.
f. Wadah pemberdayaan mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Swasta.
g. Aktivitas pelatihan dan sejenisnya bagi mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta.
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h. Administrasi kerja mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Swasta.
i.

Aktivitas rektor melakukan pengawasan terhadap kerja mutu lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

j.

Intensitas pengawasan yang digunakan pimpinan terhadap Mutu
lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

k. Ketersediaan fasilitas kerja mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Swasta.
l.

Perangkat

pendukung

kerja

mutu

lulusan

Perguruan

Tinggi

Keagamaan Islam Swasta.
2. Wawancara Mendalam dan Terbuka
Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data
dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan
berlandarkan kepada tujuan penyelidikan. Pada umumnya dua orang atau
lebih, biasanya hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu dan
masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi
secara wajar dan lancar.172 Meskipun demikian, penelitian tidak boleh
menganggap remeh teknik ini, maka penelitian tidak berada pada situasi
biasa, melaikan untuk menyelidikan atau memiliki tujuan-tujuan khusus
penelitian.
Wawancara terbuka yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian
kualitatif.

Wawancara

mendalam

secara

umum

adalah

proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang
yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)
wawancara, pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial
yang relative lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam
adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. Pewawancara adalah
orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus bertindak
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sebagai ”pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Dia juga berhak
menentukan materi yang akan diwawancarakan serta kapan dimulai dan
di akhiri. Namun seringkali informan pun dapat menentukan perannya
dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu wawancara mulai
dilaksanakan dan diakhiri. Informan adalah orang yang diwawancarai,
diminta informasi oleh pewawancara. informan adalah orang yang
diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta
dari suatu obyek penelitian.
Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan,
berkisar antara masalah atau tujuan penelitian. Materi wawancara yang
baik terdiri dari: pembukaan, isi dan penutup. Pembukaan wawancara
adalah kata-kata tegur sapa, seperti nama ibu siapa, alamatnya di mana,
berapa anaknya, dan lain sebagainya. Isi wawancara sudah jelas, yaitu
pokok pembahasan yang menjadi masalah atau tujuan penelitian.
Sedangkan, penutup adalah bagian akhir dari suatu wawancara. Bagian
ini dihiasa dengan kalimat-kalimat penutup pembicaraan, antara lain: saya
kira cukup sampai disini wawancara kita, terimakasih atas bantuan bapak,
bapak sudah banyak membantu saya, dsb. Bagian penutup biasanya
dihiasi dengan janji untuk ketemu lagi pada waktu lain. Metode
wawancara mendalam (in-depth interview) adalah sama seperti metode
wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran
informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan
wawancara pada umumnya. Wawancara mendalam dilakukukan berkalikali dan membutuhkan waktu yang lam bersama informan di lokasi
penelitian, hal mana kondisi ini tidak terjadi pada wawancara pada
umumnya.173
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara terbuka. Teknik wawancara terbuka menggunakan sejumlah
daftar pertanyaan yan perlu dijawab secara tertulis maupun lisan. Teknik
ini digunakan untuk memperoleh sejumlah informasi dari pikiran,
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perasaan, pengetahuan, keinginan dan harapan serta pengalaman dari
para pelaku dan objek yang diteliti. Alat wawancara yang peneliti gunakan
adalah tape recorder untuk menyimpan bukti wawancara dari lapangan
terhadap informan penelitian.
Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian, yaitu rektor, dosen
dan mahasiswa yang digunakan untuk mengumpulan data yang relevan
atau sesuai dengan permasalahan penelitian dan memperoleh data yang
komplit tentang manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi, secara rinci
sebagai berikut:
a. Bagaimana

rektor

menyusun

program

kegiatan

mutu

lulusan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta?
b. Apa saja acuan/pedoman/landasan kerja rektor dalam menyusun
program kegiatan Mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Swasta?
c.

Seberapa penting penyusunan program kegiatan Mutu lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta bagi rektor?

d. Apakah rektor menyusun program mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta berdasarkan skala prioritas? Jelaskan?
e. Bagaimana rektor dalam menyusun program mutu lulusan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Swasta secara sistematik?
f.

Bagaimana rektor dalam menyusun program mutu lulusan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Swasta secara periodik?

g. Bagaimana rektor dalam menyusun program mutu lulusan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Swasta sesuai kapasitas anggaran dan
sumber daya lain yang dimiliki perguruan tinggi?
h. Apakah kolektivitas kerja dalam menyusun program mutu lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta?
i.

Bagaimana rektor mengorganisasikan kerja mutu lulusan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Swasta sesuai kualifikasinya?

j.

Bagaimana rektor mengorganisasikan kerja mutu lulusan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Swasta?

k.

Bagaimana rektor mengorganisasikan kerja mutu lulusan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Swasta sesuai prinsip the right man and right
place?

l.

Bagaimana

standar/kriteria

rektor

menempatkan

mutu

lulusan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta untuk mengajarkan suatu
mata pelajaran?
m. Bagaimana rektor untuk menggerakkan mutu lulusan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Swasta bekerja?
n. Bagaimana kepemimpinan kerja mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta?
o. Bagaimana pemotivasian kerja mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta?
p. Apa saja alat pemotivasian kerja mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta?
q. Bagaimana

pemberdayaan

mutu

lulusan

Perguruan

Tinggi

Keagamaan Islam Swasta dalam bekerja?
r.

Apa saja wadah pemberdayaan mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta bekerja?

s.

Bagaimana penegarakan disiplin bagi mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta bekerja?

t.

Bagaimana administrasi kerja

mutu lulusan Perguruan Tinggi

Keagamaan Islam Swasta?
u. Bagaimana rektor melakukan pengawasan terhadap kerja mutu
lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta?
v.

Bidang pengawasan apa saja yang dilakukan rektor terhadap mutu
lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta?

w. Bagaimana follow up dari hasil pengawasan terhadap mutu lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta?

x.

Kapan dan apa saja media pengawasan yang digunakan rektor
terhadap Mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta?

y.

Bagaimana alokasikan biaya bagi Mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta yang bekerja?

z.

Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana bagi mutu lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam bekerja?

aa. Apakah pernah mengikuti atau mengadakan pelatihan manajerial bagi
rektor selama ini?
2. Dokumen-Dokumen Tertulis
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen

biasanya

berbentuk

tulisan,

gambar

atau

karya-karya

monumental dari seseorang.174 Teknik ini digunakan untuk memperoleh
sejumlah informasi yang berkenaan dengan benda-benda, alat atau
fasilitas rumusan kebijakan tentang pembinaan PTKIS, yang diupayakan
untuk memperole data, mengapa dokumen dibuat dan dilaksanakan.
Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: 1)
dokumen kebijakan rektor dalam mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta, 2) dokumen tiga perguruan tinggi agama
swasta di Provinsi Jambi. Dokumen yang dikumpulkan mengenai teknik
tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya, dicatat
dengan menggunakan catatan-catatan tentang:
a. Historis dan geografis
b. Struktur organisasi
c. Profil dosen dan mahasiswa,
d. Sarana dan prasarana
e. Kurikulum
Dalam

melakukan

pengumpulan

data,

baik

dengan

teknik

wawancara mendalam, observasi berperan serta maupun dokumentasi,
peneliti selalu menggunakan alat bantu. Alat bantu tersebut berupa block
note untuk membuat catatan sementara atas wawancara atau kejadian
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yang diamati dalam observasi. Peralatan lain yang digunakan sebagai alat
perekam gambar, suara serta video adalah kamera. Seluruh data yang
telah diperoleh pada setiap pengumpulan data selanjutnya dibuatkan
catatan lapangan (fieldnotes) yaitu catatan tertulis tentang apa yang
peneliti dengar, lihat, alami dan pikirkan pada saat pengumpulan data.
Catatan lapangan inilah yang dijadikan peneliti sebagai bahan analisis
baik selama berada di lapangan maupun setelah selesai pengumpulan
data di lapangan.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah suatu proses pencarian dan penyusunan yang
sistematis terhadap transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan
lain-lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman dan
memudahkan bagi peneliti untuk menjelaskan tentang apa yang telah
ditemukan selama penelitian. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model analisis data mengalir, yang menurut Miles dan
Huberman yang pada prinsipnya kegiatan analisis data ini dilakukan
sepanjang kegiatan penelitian (during data collection), dan kegiatan yang
paling inti meliputi yaitu:175
1. Reduksi Data
Hasil pengamatan dan wawancara yang ditemukan

data yang

sedemikian banyak dan kompleks serta campur aduk, maka langkah yang
perlu diambil adalah mereduksi data. Reduksi data adalah aktivitas
peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan untuk
disajikan. Menurut Miles dan Huberman, data reduction refer to the
process of selecting, focusing, simplying, abstracting and transforming the
“row” data that appear in written up fieldnot176. Proses pemilihan data
memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan masalah,
pemaknaan dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
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Kegiatan reduksi data diawali dengan melakukan konseptual,
permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selain
pengumpulan data misalnya; meringkas, membuat kode, mencari fokus
dan membuat memo. Memo adalah konseptualisasi ide atau teoritisasi
atau teoritis ide dimulai dari pengembangan pendapat. Reduksi data
merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari proses analisis data.
Fungsinya menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, dan membuang
yang tidak perlu serta mengorganisasikan sehingga interprestasi dapat
dilakukan. reduksi data dalam analisis data penelitian kualitatif, sebagai
proses

pemilihan,

pemusatan

perhatian

pada

penyederhanaan,

pengabstakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatancatatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus
selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.
Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya
memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual
wilayah

penelitian,

permasalahan

penelitian,

dan

pendekatan

pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data
berlangsung, terjadilan tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan,
mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi,
membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah
penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.177
Kegiatan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai
kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan transformasikan
dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui
ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang
lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke
dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak
selalu bijaksana. Proses analisis data mestinya dimulai dengan menelaah
seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah
berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau
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pertemuan dengan informan. Dalam merangkum data biasanya ada satu
unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan tersebut. Kegiatan
yang tidak dapat dipisahkan ini disebut membuat abstraksi, yaitu membuat
ringkasan yang inti, proses, dan persyaratan yang berasal dari responden
tetap dijaga. Dari rangkuman yang dibuat ini kemudian peneliti melakukan
reduksi data yang kegiatannya mencakup unsur-unsur spesifik termasuk
a) proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya
dengan setiap kelompok data, b) menyusun data dalam satuan-satuan
sejenis. Pengelompokkan data dalam satuan yang sejenis ini juga dapat
diekuivalenkan sebagai kegiatan kategorisasi/variabel, dan c) membuat
koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian. Kegiatan lain yang
masih termasuk dalam mereduksi data yaitu kegiatan memfokuskan,
menyederhanakan dan mentransfer dari data kasar ke catatan lapangan.
Dalam penelitian kualitatif-naturalistik, ini merupakan kegiatan kontinu dan
oleh karena itu peneliti perlu sering memeriksa dengan cermat hasil
catatan yang diperoleh dari setiap terjadi kontak antara peneliti dengan
informan. Masalah masalah manajemen pimpinan dalam meningkatkan
mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi
Jambi diambil melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis
dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang
tidak perlu dan mengorganisasikan data tersebut sehingga bisa disajikan.
2. Penyajian Data
Penyajian data disajikan secara sistematis, agar lebih mudah
dipahami tentang hubungan antar bagian yang mempengaruhi proses
pengelolaan pelayanan. Menurut Miles dan Haberman, we define a
‟display‟ as an organized assembly of information that permits conduction
drawing and action tacking.178 Bentuk penyajian data lebih banyak berupa
narasi yaitu pengungkapan secara tertulis, tujuannya adalah untuk
mempermudah mengikuti kronologis alur peristiwa, sehingga

dapat

terungkap apa sebenarnya terjadi dibalik peristiwa tersebut, melalui
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display data ini dapat dipahami pula interaksi antar bagian konteks utuh.
Teknis penyajian data yang runtun dan sistematis sangat membantu
peneliti dalam menarik kesimpulan dana verifikasi yang memadai berupa
pola hubungan yang permanen di antara rektor, wakil rektor, dosen dan
mahasiswa.
Ada tiga alur utama pada penelitian kualitatif yaitu reduksi data,
penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Sebagai suatu jalin menjalin
pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam
bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis,
dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan
interaktif. Di sini penelitian harus siap bergerak di antara empat (4)
“sumbu” kumparan itu selama pengumpulan data. Selamanya bergerak
bolak-balik di antara kegiatan reduksi data, penyajian data, penarikan
kesimpulan/verifikasi selama waktu penelitian. Bentuk penyajian data
yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang
mencerikan secara panjang lebar temuan penelitian. Penyajian data
mengenai masalah manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu
lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi
yang telah direduksi melalui bab-bab yang sudah tersedia.
3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan sebagian dan suatu kegiatan dari konfigurasi
yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian
dalam pikiran penganalisis dengan menulis suatu tinjauan ulang pada
catatan. Menarik kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari proses
analisis data, yaitu dengan cara merumuskan kesimpulan penelitian, baik
kesimpulan

sementara

maupun

kesimpulan

akhir.179

Kesimpulan

sementara dapat dibuat terhadap setiap data yang ditemukan pada saat
penelitian sedang berlangsung, dan kesimpulan akhir dapat dibuat setelah
seluruh data dianalisis mengenai masalah manajemen pimpinan dalam
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meningkatkan mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
di Provinsi Jambi.
Penarikan kesimpulan sebagian dan suatu kegiatan dari konfigurasi
yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian
dalam pikiran penganalisis dengan menulis suatu tinjauan ulang pada
catatan. Menarik kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari proses
analisis data, yaitu dengan cara merumuskan kesimpulan penelitian, baik
kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara
dapat dibuat terhadap setiap data yang ditemukan pada saat penelitian
sedang berlangsung, dan kesimpulan akhir dapat dibuat setelah seluruh
data dianalisis.
Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif
menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan
mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti
yang

valid

dan

konsisten

saat

peneliti

kembali

ke

lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian
kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan
sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Mengapa bisa demikian? Karena
seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah
dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang
setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan
dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya
masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti
menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau
interaktif, maupun hipotesis atau teori.

F. Uji Keterpercayaan Data
Teknik pemeriksaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini
didasarkan atas satu kriteria yaitu kepercayaan (credibility). Standar
kredibilitas diperlukan agar hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh
pembaca dan dapat disetujui kebenarannya oleh partisipan yang diteliti.
Dengan keperluan ini ada empat pemeriksaan data yang akan peneliti
lakukan dalam penelitian ini yaitu:180
1. Perpanjangan keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan ini menuntut peneliti untuk terjun
langsung ke dalam lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang untuk
mendeteksi dan memperhitungkan distorsi (penyimpangan) yang mungkin
akan merusak data, baik distori peneliti secara pribadi, maupun distori
yang ditimbulkan oleh responden; baik yang disengaja maupun yang tidak
disengaja. Dengan demikian, melalui perpanjangan keikutsertaan ini
diharapkan peneliti dapat menentukan distorasi yang terjadi dalam
penelitian sehingga peneliti dapat mengatasi hal ini. Berdasarkan pada
hal-hal tersebut di atas dan sebagaimana diketahui bahwa penelitian yang
direncanakan dilaksanakan tiga bulan, dan dikarenakan peneliti khawatir
akan terjadi distorasi baik yang berasal dari peneliti sendiri maupun yang
distori yang berasal dari responden, maka dianggap perlu menambah
masa penelitian secara resmi.
2. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan pengamatan merupakan upaya peneliti mengamati
secara cermat, rinci dan berkesinambungan terhadap berbagai gejala atau
fenomena yang terjadi. Ketekunan pengamatan dilakukan atas dasar
pemikiran bahwa kedalaman makna suatu peristiwa tidak dapat
disimpulkan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dilihat dari suatu peristiwa
lain dalam waktu yang berlainan pula. Suatu kejadian harus dicermati
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sebagai bagian dari suatu proses dalam rentang waktu yang cukup
panjang.
3. Triangulasi Data
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluaan
pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.181 Menurut
Patton, ada empat macam triangulasi yaitu dengan menggunakan
kejujuran peneliti, metode, teori dan sumber data. Penelitian ini penulis
menggunakan triangulasi dengan kejujuran peneliti yakni dilakukan untuk
menguji kejujuran, subjektivitas dan kemampuan merekam data oleh
peneliti di lapangan.
Triangulasi terhadap peneliti

yaitu dengan meminta bantuan

peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara langsung serta
merekam data yang sama di lapangan. Konsep trianggulasi dengan
metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan
metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan
metode interview sama dengan metode observasi atau apakah hasil
observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diinterview.
Apabila berbeda, maka peneliti harus menjelaskan perbedaan itu,
tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang
berbeda
Triangulasi metode adalah membandingkan data yang diperoleh
dengan cara Pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil
penelitian yang dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data
yang berbeda. Kedua, pengecekan derajat kepercayaan dari beberapa
sumber data dengan metode yang sama. triangulasi penyidik adalah
membandingkan data yang diperoleh dari informan yang satu dengan data
yang diperoleh dari informan yang lain.
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Triangulasi dengan teori didasarkan pada asumsi bahwa fakta tidak
dapat diperiksa derajat kepercayaannya hanya dengan satu atau lebih
teori. Artinya, fakta yang diperoleh di dalam penelitian harus dapat
dikonfirmasikan dengan dua teori atau lebih. Patton menamakan teori ini
sebagai penjelasan pembanding. Triangulasi teori yang dimaksud dengan
triangulasi teori adalah membandingkan data dengan teori. Data yang
didapat di lapangan atau temuan penelitian dikonfirmasikan dengan teori
atau temuan penelitian terdahulu yang relevan.
Triangulasi sumber, yang dimaksud dengan trianggulasi sumber
yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
penelitan kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.182
Berdasarkan teknik triangulasi tersebut di atas, maka dimaksud
untuk mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang diperoleh di
lapangan tentang manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi dari sumber
hasil observasi, wawancara maupun melalui dokumentasi, sehingga dapat
dipertanggung jawab keseluruhan data yang diperoleh di lapangan dalam
penelitian tersebut.
4. Konsultasi Promotor dan Co-Promotor
Teknik

ini

juga

akan

peneliti

gunakan

untuk

membangun

kepercayaan atau keabsahan yang merupakan suatu proses di mana
peneliti mengekspos serta menkonsultasikan hasil penelitian yang
diperoleh kepada dosen pembimbing, dengan melakukan suatu diskusi
dan konsultasi secara analitis dengan tujuan untuk menelaah aspek-aspek
penemuan yang mungkin masih bersifat implisit. Melalui tehnik ini,
diharapkan peneliti dapat memperoleh masukan dan saran yang
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konstuktif, serta dapat memberikan kesempatan kepada peneliti untuk
mengembangkan dan menguji langkah-langkah selanjutnya dalam suatu
desain metodologi.
G. Rencana dan Waktu Penelitian
Penelitian ini desainnya disusun dengan menggunakan tiga tahapan,
yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap pertama, peneliti
melakukan observasi pendahuluan dan kajian pustaka yang dibutuhkan
untuk penyusunan proposal. Tahap ini meliputi:
1. Mencari isu-isu yang unik di PTKIS, isu yang ditemukan adalah
munculnya keterkaitan kepemimpinan rektor dengan dosen.
2. Mengkaji sejumlah literatur yang relevan dengan kepemimpinan rektor
dan dosen.
3. Mencari informasi tentang manajemen pimpinan dalam meningkatkan
mutu lulusan PTKIS di Provinsi Jambi.
Tahap kedua adalah seminar proposal. Seminar proposal dilakukan
untuk memperoleh berbagai masukan dan perbaikan proposal dari para
pembimbing/promotor. Hasil seminar proposal ini akan memberikan
validasi dan justifikasi kelayakan penelitian dan judul penelitian disertasi
sudah layak untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya. Tahap ketiga adalah
tahap kajian pendalaman teori dan acuan pustaka. Kajian dan studi acuan
pustaka dikembangkan berdasarkan teori yang relevan dengan fokus
penelitian. Kajian studi dan studi acuan pustaka dilakukan untuk
memperoleh landasan teori dan relevansi penelitian terdahulu. Keempat
adalah tahap refleksi dan penajaman masalah. Hal dilakukan untuk
memperoleh permasalahan di lapangan dan mendapatkan data yang
komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.
Tahap kelima adalah peneliti melaksanakan penelitian sesuai
dengan fokus penelitian dan mengkaji tentang manajemen pimpinan
dalam meningkatkan mutu lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Swasta di Provinsi Jambi. Tahap keenam adalah pembahasan hasil
temuan

penelitian

dan

kesimpulan.

Data

yang

telah

dianalisis

menghasilkan kesimpulan akhir penelitian dan kemudian memberikan
justifikasi, kesimpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian. Adapun
jadwal kegiatan penelitian disertasi ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:
Tabel 3.1
Jadwal Penelitian
Kegiatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Penulisan
drafpProposal
Konsultasi fokus
penelitian
Revisi draf proposal
Ujian proposal
Revisi prpoposal
setelah ujian
Konsultasi dgn
pembimbing
Koleksi data
Analisisi dan
penulisan draf awal
Daraf awal dibaca
pembimbing
Revisi daraf awal
Draf dua dibaca
pembimbing
Revisi draf dua
Draf dua dibaca
pembimbing
Penulisan draf akhir
Daraf akhir dibaca
pembimbing
Ujian tahap awal
Revisi setelah ujian
tahap awal
Ujian munaqosah
Revisi setelah ujian
munaqosah
Mengikuti wisuda

Jun
1

2

3





Juli
4

1

2







3

Ags
4

1





2

3





Sep
4

1





2

3





Okt
4

1





2

3





Des
4

1





2

3

Jan
4

1

2





3

4















BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN
DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Institut Agama Islam (IAI) Yasni Kabupaten Bungo
Institut Agama Islam Yasni Bungo didirikan pada tanggal 30 Juni
1986 dibawah naungan Yayasan Nurul Islam (YASNI) Muara Bungo.
Dalam Usianya yang ke 33 Tahun. Institut Agama Islam Yasni Bungo
terus berbenah diri dan berorientasi pada upaya peningkatan mutu lulusan
dan tenaga pendidik (dosen) serta sarana dan prasarana. Di bawah ini
data umum Institut Agama Islam Yasni Bungo dalam bentuk tabel:
Tabel 4.1
Profil IAI Yasni Bungo183
1.
2.

Nama Yayasan
Pengurus Yayasan
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Nama
Perguruan
Tinggi
Tahun Berdiri
PENGELOLA
PERGURUAN TINGGI
Rektor
Wakil Rektor I
Wakil Rektor II
Wakil Rektor III
Kepala Biro AUAK
Bendahara Umum
Ketua Prodi PAI
Ketua Prodi PGMI
Ketua Prodi Ekonomi
Syariah
Ketua Prodi PIAUD
Ketua Prodi KPI
Ketua
Prodi
Perbankan Syariah
Ketua Prodi IPA
Sekretaris Prodi PGMI
Sekteraris
Prodi
Ekonomi Syariah
Sekteraris
Prodi
PIAUD

3.
4.
5.

:

Yayasan Nurul Islam (Yasni)

:
:
:
:

Drs. H. Idham Kholid, M.E
Baihaqi Hamid
M. Muzakki, M.Pd.I
Institut Agama Islam Yasni Bungo

:

1986

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dr. Muhammad Solihin, M.Pd.I
H. Muhammad Zaki, M.PIR., M.A
Dra. Hj. Nubeda, S.Pd, M.Pd.I
Sungkowo, S.Ag. M.Pd.I
Mubaidillah, M.A
M. Muzakki, M.Pd.I
Muhammad Sabli, M.Pd.I
Dr. Sugeng Kurniawan, M.Pd.I
Soprianto, M.H
Feerlie Moonthana Indra, M.M
Dr. M. Syukri Ismail, M.A
Dr. Busriadi, M.E.Sy
Feerlie Moonthana Indra, M.M
Ibermarza, M.Pd
Netti Zuhelti, M.E
Mu‟alimin, M.Pd
Mu‟alimin, M.Pd
Netti Zuhelti, M.E
Mona Novita, M.Pd
Dr. M. Syukri Ismail, M.A

183

Sumber Data: Dokumen IAI Yasni Bungo, 2020
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7.

8.

Sekteraris Prodi KPI
Sektprodi Perbankan
Syariah
Sekteraris Prodi IPA
Kepala LP3M dan
LPMI
Kepala
Pusat
Informasi
dan
Pangkalan Data
Kepala Perpustakaan
Kasubag Akademik
Kasubag Umum
Staf BIRO
Staf Akademik Bagian
Kemahasiswaan
Staf Keuangan
Staf Perpustakaan
ALAMAT
PERGURUAN TINGGI
DATA INSTITUT
Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan

:
:
:
:
:

Ahmad Sapawi, S.Pd.I
Isamuddin, M.E
Yanfaunnas, M.Pd.I
Marhamah, S.Pd.I
Mohd. Syukron, S.Pd.I

:
:
:

Iber Marza, M.Pd
Apriyanti, S.Pd.I
Yuni Ade Rahma, S.Pd

:

-

:

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) pada
Strata 1 (S.1) dengan SK Izin Nomor : Dj.I/1470/2011;
2. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) pada Strata 1 (S.1) dengan SK Izin Nomor :
447 Tahun 2013;
3. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
(PIAUD) pada Strata 1 (S.1) dengan SK Izin Nomor :
5162 Tahun 2014;
4. Program Studi Tadris IPA pada Strata 1 (S.1) dengan
SK Izin Nomor : 4181 Tahun 2017.

:

:

:

Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam

:

:

Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Islam

:

Posisi Geografis

:

Jl. Lintas Sumatra Km.05 arah padang Kelurahan
Sungai Binjai Kab. Bungo
E-Mail : staiyasnibungo@yahoo.co.id

1. Program Studi Ekonomi Syariah (ESY) pada Strata 1
(S.1) dengan SK Izin Nomor : 447 Tahun 2013;
2. Program Studi Perbankan Syariah (PSY) pada Strata 1
(S.1) dengan SK Izin Nomor : 4181 Tahun 2017.
1. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
pada Strata 1 (S.1) dengan SK Izin Nomor : 5259
Tahun 2015.

LS/LT -1” 29‟ 8.79”
BT
102” 6‟ 57.09”

Institut Agama Islam Yasni Bungo telah terakreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 3129/SK/BANPT/IX/2007. Institut Agama Islam Yasni Bungo yang dulunya hanya
memiliki satu Program Studi (Prodi) yakni Pendidikan Agama Islam (PAI),
kini telah memiliki 7 prodi di bawah naungan 3 Fakultas, yaitu Fakultas

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI). Terdiri dari 7
Prodi berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI,
yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), dan Tadris
IPA. Ekonomi Syariah (ESY) dan Perbankan Syariah (PSY). Komunikasi
dan Penyiaran Islam (KPI).
Di bidang Sarana dan Prasarana, Institut Agama Islam Yasni
Bungo telah memiliki gedung sendiri berlantai 2 dengan 11 ruang kelas,
gedung rektorat, ruang laboratorium microteaching, gedung perpustakaan,
musholla dan kantin. Institut Agama Islam Yasni Bungo akan terus
berbenah

diri

demi kenyamanan

segenap

sivitas

akademik

dan

peningkatan mutu lulusan yang berorientasi pada kualitas dalam
mempersiapkan diri menjadi Universitas Islam Yasni Bungo.
Dosen haruslah orang yang bertanggung jawab memberikan
pertolongan pada mahasiswa adalam perkembangan jasmani dan
rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan
memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu memenuhi tugasnya sebagai
hamba Allah dan khalifah Allah SWT, makhluk sosial dan sebagai
makhluk hidup yang mandiri. Untuk melakukan pengabdian di dunia
pendidikan, maka dosen juga mendapat layanan pengembangan karier
dari Dinas Pendidikan, untuk memastikan entitasnya berkembang. Di
bawah ini data dosen IAI Yasni Bungo:

Tabel 4.2
Jumlah Dosen IAI YASNI Bungo184
JUMLAH DOSEN
NO

PROGRAM STUDI

TIDAK

TETAP

TETAP

S.1

S.2

S.3

Proses
S.3

Pendidikan Agama Islam (PAI)
1

15

4

-

15

2

4

10

3

-

7

1

3

7

3

-

7

-

2

6

-

-

4

6

-

-

5

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
2
3

(PGMI/SD)
Ekonomi Syariah
Pendidikan Anak Usia Dini

4

5

( PIAUD )
Komunikasi dan Penyiaran Islam
(KPI)

6

Perbankan Syariah ( PSY)

6

-

-

7

7

Pendidikan IPA

6

-

-

5

27

22

-

53

TOTAL

66

2

1

1

1
4

17

66

Sedangkan mengenai data rinci nama dosen IAI Yasni Bungo dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.3
Nama-Nama Dosen IAI YASNI Bungo185
NO

NIDN/NIDK/
NUP

1

2101018802

2

2110097901

3

2124048301

4

2124028601

5

2115068801

6

2113077001

7

2108088702

8

2124098602

184

NAMA
Busriadi, S.SY.,
M.E.SY
Muhammad Zaki,
M.PR., M.A
Muklisin, S.H.I.,
M.H
Sandy Kurniadi,
SE., M.E
Ujang Ruhyat
Syamsoni, S.Sy.,
M.Ag
Yusrizal Amir,
SE., M.Si
Asnadi, S.Th.I.,
M.E
Iri Hamzah, M.H.I

JABATAN
FUNGSIONAL

KEAHLIAN

Asisten Ahli

Ekonomi Syariah (S1)

Perbankan dan
Lembaga
Keuanan
Syariah

Lektor

Ekonomi Syariah (S1)

Ekonomi Islam

Lektor

Ekonomi Syariah (S1)

Ilmu Hukum

Asisten Ahli

Ekonomi Syariah (S1)

Ekonomi
Pembangunan

Lektor

Ekonomi Syariah (S1)

Hukum Islam

Asisten Ahli

Ekonomi Syariah (S1)

Pembangunan
Wilayah dan
Pedesaan

Tenaga Pengajar

Perbankan Syariah (S1)

Tenaga Pengajar

Perbankan Syariah (S1)

Sumber Data: Dokumen IAI Yasni Bungo, 2020
Sumber Data: Dokumen IAI Yasni Bungo, 2020

185

PRODI

Hukum Keluarga

2124016601

Isamudin, SE,
M.E

10

1011048802

Munawwaroh,
SE., M.E

11

2122069102

12

2101089301

13

2108119001

14

2104078001

15

2125108501

16

2120018801

17

2119098402

18

2116058903

19

9921000669

Abd. Rahman,
S.Ag., M.Pd.I

20

2031125412

Drs. H. Adnan
Abubakar, M.Pd.I

21

2105068901

Alrudi Yansah,
S.Pd.I., M.Pd

22

8829170018

Budi Arlius Putra,
S.T.,M.T., Ph.D

23

9921000668

24

9

Rahmi Wardani,
S.Si., MBA
Sopriyanto,
S.Sy., M.H
Ansori Hidayat,
S.Kom.I, M.Sos
Januri, S.Sos.I.,
M.Ag
M. Syukri Ismail,
S.Th.I, MA
Mubaidillah,
S.Th.I, MA
Muzanni, S.S.,
M.H
Yasirul Amri,
S.Pd.I., M.Sos

Asisten Ahli

Perbankan Syariah (S1)

Tenaga Pengajar

Perbankan Syariah (S1)

Tenaga Pengajar

Perbankan Syariah (S1)

Tenaga Pengajar

Perbankan Syariah (S1)

Tenaga Pengajar
Asisten Ahli
Lektor
Lektor
Asisten Ahli
Tenaga Pengajar

Komunikasi dan
Penyiaran Islam
Komunikasi dan
Penyiaran Islam
Komunikasi dan
Penyiaran Islam
Komunikasi dan
Penyiaran Islam
Komunikasi dan
Penyiaran Islam
Komunikasi dan
Penyiaran Islam

(S1)
(S1)
(S1)
(S1)
(S1)

Pendidikan Agama
Islam (S1)

Lektor Kepala

Pendidikan Agama
Islam (S1)

Lektor

Pendidikan Agama
Islam (S1)

Asisten Ahli

Pendidikan Agama
Islam (S1)

Khudori, S.H.I.,
M.Pd.I

Tenaga Pengajar

Pendidikan Agama
Islam (S1)

2118019101

Kuteb
Syarifuddin,
S.Pd.I., M.Pd.I

Asisten Ahli

Pendidikan Agama
Islam (S1)

25

9921000670

Drs.H.M.Aliyudin,
M.Sy

Tenaga Pengajar

Pendidikan Agama
Islam (S1)

26

2024057701

Dr. Muhammad
Solihin, S.Ag.,
S.Pd., M.Pd.I

Lektor

Pendidikan Agama
Islam (S1)

27

2113038301

Muttaqin, S.Pd.I.,
M.Pd.I

Asisten Ahli

Pendidikan Agama
Islam (S1)

28

2108118701

Asisten Ahli

Pendidikan Agama
Islam (S1)

29

2122028601

Lektor

Pendidikan Agama
Islam (S1)

30

2113047401

Sriani, S.Ag.,
M.Pd.I

Lektor

Pendidikan Agama
Islam (S1)

31

2121127101

Sungkowo,
S.Ag., M.Pd.I

Lektor

UL

32

2129079101

Andryadi, S.Pd.,
M.Pd

Asisten Ahli

33

2124038801

Ani Pajrini, S.Pd.,
M.Pd

Asisten Ahli

34

2115049701

Aprizan, S.Pd.,

Tenaga Pengajar

Ulumul
Qu'an/Tafsir
Ulmul Qur'an
Tafsir Hadits
Ilmu Hukum

(S1)

Lektor

Noviriani, S.Pd.,
M.Pd.I
DR. Opi Teci
Darisma Putri,
SS., M.Pd.I

Ekonomi
Perencanaan
dan
Pembangunan

Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) (S1)
Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) (S1)
Pendidikan Guru

Manajemen
Pendidikan
Islam
Manajemen
Pendidikan
Islam
Manajemen
Pendidikan
Islam
Architecture and
Architectural
Engineering
Manajemen
Pendidikan
Islam
Pendidikan
Agama Islam
Ekonomi
Perencanaan
dan
Pembangunan
Manajemen
Pendidikan
Islam
Manajemen
Pendidikan
Islam
Pendidikan
Bahasa Inggris
Manajemen
Pendidikan
Islam
Manajemen
Pendidikan
Islam
Manajemen
Pendidikan
Islam

Pendidikan
Bahasa Inggris
Pendidikan

M.Pd
Dedi Yusman,
S.Pd.I., M.Pd.I

Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) (S1)
Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) (S1)
Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) (S1)
Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) (S1)
Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) (S1)
Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) (S1)
Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) (S1)
Pendidikan Islam Anak
Usia Dini (PIAUD) (S1)
Pendidikan Islam Anak
Usia Dini (PIAUD) (S1)
Pendidikan Islam Anak
Usia Dini (PIAUD) (S1)
Pendidikan Islam Anak
Usia Dini (PIAUD) (S1)

Dasar

Asisten Ahli

Pendidikan Islam Anak
Usia Dini (PIAUD) (S1)

Pendidikan Anak
Usia Dini

Asisten Ahli

Pendidikan Islam Anak
Usia Dini (PIAUD) (S1)

Profesi Psikologi

35

2110039104

36

2113058801

37

2127037801

38

2109018801

Selvia Nelis,
S.Pd.I., M.A

39

2111038201

Sugeng
Kurniawan,
S.Th.I., M.Pd.I

Lektor

40

2126069001

Ulfa Adilla,
S.Pd.I., M.Pd

Tenaga Pengajar

41

2115078501

42

2112088302

43

2104058201

44

2103118801

45

2110018801

46

2104108202

47

2115078702

48

2109118804

49

2127118801

50

2110079201

51

2105078801

52

2105108801

53

Ade Julianza,
S.Pd., M.Pd
Hermansyah,
S.Pd.I., M.Pd.I
Iffah Pohan,
S.Psi., M.Psi
Istikomah,
S.Pd.I., M.Pd
Prengki Ade
Candra, S.Pd.I.,
M.Pd.I
Wiwin Narti,
S.Psi M.Psi
Akmal Arif, S.Pd.,
M.Pd
Laili Rahmi,
S.Pd., M.Pd
Mona Novita,
S.Pd., M.Pd
Nidia Zuhara,
S.Pd., M.Pd
Shafwan
Ananda, S.Pd.I.,
M.Pd
Soni Yuda
Ariyanto, S.Pd.,
M.Pd

2121108704

Iber Marza, M.Pd

2105059208

Mu'alimin, M.Pd

54

2112118403

55

2119107801

56

Fitria Carli
Wiseza, S.Pd.,
M.Pd
Halimahtus
Sa'diah, S.Pd.I.,
M.Pd

Ana Rosyidatu
Ummati, M.Pd
RIDWAN, M.E
Feerlie
Moonthana ,
M.Pd

Tenaga Pengajar

Asisten Ahli

Asisten Ahli

Asisten Ahli

Asisten Ahli
Asisten Ahli
Lektor
Asisten Ahli

Pendidikan
Bahasa Arab
Manajemen
Pendidikan
Islam
Manajemen
Pendidikan
Pendidikan Seni
dan Budaya
Pendidikan Anak
Usia Dini
Profesi Psikologi
Pendidikan Anak
Usia Dini

Teknologi
Pendidikan
Pendidikan
Biologi
Pendidikan
Kimia

Tadris IPA (S1)

Asisten Ahli

Tadris IPA (S1)

Asisten Ahli

Tadris IPA (S1)

Tenaga Pengajar

Tadris IPA (S1)

Asisten Ahli

Tadris IPA (S1)

Pendidikan
Bahasa
Indonesia

Asisten Ahli

Tadris IPA (S1)

Manajemen
Pendidikan

Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar
Lektor

Masri, M.Pd.I

Lektor

58

Dra. Suaibah

Tenaga Pengajar

59

Drs. NM. Sanusi

Tenaga Pengajar

Yanfaunnas,
S.Ag., M.Pd.I
Neti Zuhelti,

Tenaga Pengajar

61

Administrasi
Pendidikan

Tenaga Pengajar

57

60

Pendidikan Ilmu
Pengetahuan
Sosial

Lektor

Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) (S1)
Komunikasi dan
Penyiaran Islam (S1)
Pendidikan Agama
Islam (S1)
Perbankan Syariah
Pendidikan Agama
Islam (S1)
Pendidikan Agama
Islam (S1)
Komunikasi dan
Penyiaran Islam (S1)
Pendidikan Agama
Islam (S1)
Pendidikan Agama
Islam (S1)
Ekonomi Syariah (S1)

S.Pd.I., M.E
Marhamah,
S.Pd.I
Muhammad
Sabli, M.Pd.I

62
63

Lektor

M. Muzakki,
M.Pd.I

64

Lektor

Dra. Hj. Nurbeda,
M.Pd.I
Drs. Idham Holik,
ME

65
66

Pendidikan Guru
Raudhatul Athfal (S1)
Pendidikan Agama
Islam (S1)
Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah
(PGMI) (S1)
Pendidikan Agama
Islam (S1)

Tenaga Pengajar

Asisten Ahli
Tenaga Pengajar

Ekonomi Syariah (S1)

Keadaan mahasiswa dan dosen IAI YASNI Bungo sebagaimana
tergambar dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.4
Jumlah Mahasiswa Setiap Prodi Tahun Akademik 2019/2020186
No
1
2
3
4
5
6
7

Program studi
Pendidikan Agama Islam (PAI)
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI/SD)
Ekonomi Syariah
Pendidikan Anak Usia Dini ( PIAUD )
Komunikasi dan Penyiaran Islam ( KPI )
Perbankan Syariah ( PSY)
Pendidikan IPA
Total

Jumlah mahasiswa
677
439
362
106
58
20
16
1.678

Perkuliahan yang dilakukan dosen dan mahsiswa sangat membutuhan
sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IAI YASNI
Bungo adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5
Status Tanah IAI Yasni Bungo187
NO

SUMBER TANAH

1

Mandiri/Beli Sendiri

2

Hibah

Status Kepemilikan
BERSERTIFIKAT

Tidak Bersertifikat

12.000 M2

15.000

M2

IAI Yasni memilik tanah seluas 12.00 M2 yang merupakan lahan milik
sendiri yang didapat dari usaha membeli. Yayasan dengan keuangan
yang ada mampu membeli lahan untuk kegiatan perkuliahan. Kemudian

186

Sumber Data: Dokumen IAI Yasni Bungo, 2020
Sumber Data: Dokumen IAI Yasni Bungo, 2020
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IAI Yasni mendapat hibah tanah seluas 15.00 M2. Tanah seluas ini
digunakan sebagai berikut:
Tabel 4.6
Tanah Menurut Jenis Penggunaan188
PENGGUNAAN TANAH
LUAS (M2)
Bangunan
744
Tempat parkir
600
Lapangan
2000
Pagar
50
Jalan
1500
Lahan kosong
11456
Di tanah yang luas itu dibangun gedung pendidikan yang
bergunakan untuk kegiatan pendidikan dan kegiatan pendukung lainnya.
Di bawah ini dijelaskan mengeai penggunaan bangunan IAI Yasni secara
umum:
Tabel 4.7
Bangunan Menurut Jenis Penggunaan189
Jenis Bangunan

Jml

Luas
2

Kondisi

(M )

Bangunan

Usia

Status
Kepemilikan

Ruang pimpinan

1

16

Baik

26 Tahun

Sendiri

Ruang administrasi

1

28

Baik

26 Tahun

Sendiri

Ruang kuliah

12

548

Baik

26 Tahun

Sendiri

Lab. Microteaching

1

73

Baik

2 Tahun

Sendiri

Lab. Komputer

1

4

Baik

26 Tahun

Sendiri

Ruang dosen

1

16

Baik

26 Tahun

Sendiri

Ruang kegiatan

1

8

Baik

26 Tahun

Sendiri

Ruang perpustakaan

1

87

Baik

3 Tahun

Sendiri

Mushalla

1

87

Baik

3 Tahun

Sendiri

Kamar mandi/WC

5

88

Baik

26 Tahun

Sendiri

mahasiswa

2. Institut Agama Islam (IAI) Kabupaten Tebo
Institut Agama Islam (IAI) Kabupaten Tebo berada di bawah yayasan
Pendidikan Tebo. Di bawah ini data lengkapnya:
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a. Nama Yayasan

: YAYASAN PENDIDIKAN TEBO

b. Pengurus Yayasan
1) Ketua

: Drs. Tarmizi, MM

2) Sekretaris

: Drs. H. Abdullah Saman, M.Pd.I

3) Bendahara

: Masrifatul Laila, S.Ag. M.Pd.I

c. Nama Perguruan Tinggi

: IAI Tebo

d. Nomor Statistik

: 143150913010

e. Tahun Berdiri

: 2004

f. Nomor Pengesahan Akta Notaris: Nomor AHU-0001251.AH.01.04
Tahun 2017
Pengelola perguruan tinggi membutuhkan sejumlah nama yang
berkompeten: di bawah ini adalah unsur pimpinan dan staf

yang ada di

IAI Tebo:
a. Ketua

: Nurhuda, S.Pd, M.Pd

b. Wakil Ketua I

: H. Lukman, S. Ag, M.Pd.I

c. Wakil Ketua II

: Drs. H. Muhammad Sawi

d. Wakil Ketua III

: Abdul Rahman, S.Ag. M.Pd. I

e. Wakil Ketua IV

: Suhaimi, S.HI, M.Pd.I

f. Ketua PPM

: Dr. AA. Musyaffa, S.Pd. M.Pd.I

g. Ketua P3M

: Drs. Syafaruddin, M.Pd.I

h. Ketua SPI

: Drs. Sarbaini, M.Pd

i.

Ketua Mah‟ad Aly

: Drs. K.H. Ali Imron Achmad, M.Pd. I

j.

Kepala BAAUK

: Andi Susanto, SP.

k. Kasubbag Keuangan

: Mahabati, M.Pd.I

l.

: Rita Afrianti, S.Pd.

Bendaharawan

m. Operator SAPTO

: Surya Habibi, S.Pd.I, M.S.I

n. Operator PD-Dikti

: Raysa Puteri Ardhiyani, S.Kom. M.S.I

o. Operator EMIS

: Dedi Syaputra, S.Pd. M.S.I

p. Perpustakaan

: Rahmi Jumiah, S.Pd.I

q. Dekan Fakultas Tarbiyah

: Surya Habibi, S.Pd.I, M.S.I

1) Ketua Prodi PAI

: M. Fachri Arief, S.Pd. M.Pd. I

2) Ketua Prodi PGRA/PIAUD : Drs.H. Lukman Hakim. M.Pd. I
3) Ketua Prodi PGMI

: Surya habibi, S.Pd.I, MSI

r. Fakultas Syariah

: Suhaimi, S.HI, M.Pd.I

1) Ketua Prodi HPI

: Husni Mubarok, S.H. M.H

2) Ketua Prodi HTI

: Suhaimi, S.HI, M.Pd.I

s. Dekan FEBI

: Drs. Syarbaini, M.Pd.

t. Ketua Prodi Ekonomi Syariah : Khairul Anwar,S.Pd.I, MSI
u. Ketua Prodi Akuntasnsi Syariah: Drs. Syarbaini, M.Pd.190
Institut Agama Islam (IAI) Kabupaten Tebo telah Terakreditasi oleh
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dengan Nilai 282
(C) Nomor : 2686/SK/BAN-PT/Akred/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.
Alamat perguruan tinggi ada di Jl. Lintas Tebo – Bungo KM 03 Kelurahan
Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
Telp/hp/wa 081366492513, 081368858008, E – Mail. Stit_kabupatentebo
@yahoo.co.id. untuk akreditasi prodi sebagai berikut:
a. Program Studi
1) Jenjang Studi

: Pendidikan Agama Islam (PAI)
: S 1 (Sarjana)

2) SK Izin: SK. Dirjen Pendis Departemen Agama RI.
3) Nomor: DJ.II/194/2006Tanggal 22 Juni 2006
4) Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Tebo
5) Status Akreditasi: Terakreditasi B
6) Nilai Akreditasi: PAI (310)
7) SK BAN PT: Nomor :1122 / BAN – PT / Akred/S/X/2015 Tanggal 31
Oktober 2015
b. Program Studi: Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PGRA)
1) Jenjang Studi: S 1 (Sarjana)
2) SK Izin: SK. Dirjen Pendis Departemen Agama RI.
3) Nomor 5259 Tahun 2015 Tanggal 14 September 2015
4) Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Tebo
c. Program Studi: Pendidikan Guru Madrasyah Ibtidaiyah (PGMI)
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1) Jenjang Studi: S 1 (Sarjana)
2) SK Izin: SK. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
3) Nomor: 2584 Tahun 2017 Tanggal 8 Mei 2017
4) Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Tebo
d. Program Studi: Hukum Pidana Islam (HPI)
1) Jenjang Studi: S 1 (Sarjana)
2) SK Izin: SK. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
3) Nomor: 2584 Tahun 2017 Tanggal 8 Mei 2017
4) Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Tebo
e. Program Studi: Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
1) Jenjang Studi: S 1 (Sarjana)
2) SK Izin: SK. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
3) Nomor: 4801Tahun 2017 Tanggal 4 September 2017
4) Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Tebo
f. Program Studi: Ekonomi Syariah (ESy)
1) Jenjang Studi: S 1 (Sarjana)
2) SK Izin: SK. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
3) Nomor: 2584 Tahun 2017 Tanggal 8 Mei 2017
4) Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Tebo
g. Program Studi: Akuntansi Syariah (Asy)
1) Jenjang Studi: S 1 (Sarjana)
2) SK Izin: SK. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
3) Nomor: 4801 Tahun 2017 Tanggal 4 September 2017
4) Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Tebo191
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut

melaksanakan

ketertiban

dunia

berdasarkan

kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan
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nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan.
Di bawah ini data lengkap dosen di IAI Tebo:
Tabel 4.8
Keadaan Dosen setiap Prodi di IAI Tebo192
Dosen Akuntansi Syariah
N
o

Nama Dosen Tetap

NIDN

Tgl. Lahir

Pendidika
n S1, S2,
S3 dan
Asal
Universita
s
S2/
UNAND
Padang
S2/UIN
STS Jambi

1

Amir Syarifuddin,
S.Pd., M.Si

2130039103

Metro, 30 Maret
1991

2

Dody Putra, S.Pd.,
M.Pd.I

2124088103

Muara Tebo, 24
Agustus 1981

3

Fery Yanto,

9910676509

S2/

4

Ilham, S.Pd., M.Pd

2111089203

Bangko, 17
November 1975
Pagar Puding, 11
Agustus 1992

5

2112128801

Candi, 12
Desember 1988
Pulung Rejo, 08
September 1989

S2/ UNP

6

Muhammad Isa,
S.Ud., M.Pd
Suroyo, S.Pd.I., M.S.I

7

Drs. Tarmizi, M.M

8876570018

1

Alfi Rochmi, S.Pd.I.,
M.E.I
Diana Sari, S.Si., M.Si

2

2108098902

Prodi Ekonomi Syariah
2116098804
Rawa Jaya, 16
September 1988
2109019102
Jambi, 09
Januari 1991
2110017803
Tanjung Gedang,
10 Januari 1978

3

Muhammad Ahat,
S.Pd.I., M.Hum

4

Raysa Puteri
Ardhiyani

2106049301

5

Teti Marlina, S.E.,
M.M
Wahyu Aldino,
S.Sos., M.M

2130048602

6

Aduwet Hendra
Erizon, Sp.PK., M.S.I

2

Iskandar, S.Sy., M.H.

2113059203

3

Maisarah, S.Pd.I.,
M.Pd.
Sabarudin, S.H.I.,
M.H.

2111048303
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Jambi, 06
Januari 1993

Punti Kalo, 30
April 1986
2104018901
Ds. Manggis, 04
Januari 1989
Hukum Tata Negara Islam
2125038302
Sungai Penuh,
25 Maret 1983

1

4

Tingting, 18
November 1966

2115059204

Sumber Data: Dokumen IAI Tebo, 2020

Rantau Api, 13
Mei 1992
Semabu, 11 April
1983
Mangun Jayo, 15
Mei 1992

S2/ UNP

Bidang
Keahlian
Untuk Setiap
Jenjang
Pendidikan
Metode
Penelitian
Pengantar
Manajemen
dan Bisnis

Pendidikan
Kewarganegar
aan
Filsafat Ilmu

S2/
STIKOM
Jambi
S2/ STIE
Widya
Jayakarta
S2/ UIN
STS Jambi
S2/UNAND
Padang
S2/ UIN IB
Padang
S2/
STIKOM
Jambi
S2/ UNJA
S2/
UNBARI
S2/
STIKOM
Jambi
S2/UIN
STS Jambi
S2/ UIN
STS Jambi
S2/ UIN IB
Padang

Manajemen
Syariah
Ilmu Alamiah
Dasar
Sejarah
Kebudayaan
Islam
Komputer

Pembangunan
Daerah
Manajemen
SDM
Tekhnologi
Informasi dan
Komunikasi
Fiqh
Munakahat

Pengantar
Ilmu Fiqh

5

Sukron Amin, S.H.I.,
M.S.I

2117018003

Magelang, 17
Januari 1980

6

Yuliastuti, S.H., M.H.

2128076901

7

Yusri Rahayu, S.E.,
M.M.

2118048803

Muara Tebo, 28
Juli 1969
Tanjung Menanti,
18 April 1988

1

Anaswan, S.Pd.I.,
M.Pd.I.
Drs. Ali Imron Ahmad,
M.Pd.I.
Fauzana,

2
3
4

Helmun Jamil, S.S.,
M.A

5

Husni Mubarak,
S.H.I., M.H.
Dr. Khairul Anwar,
S.Pd.I., M.S.I
Lili Suryani,

6
7

Pendidikan Agama Islam
2116058601
Muara Inum, 16
Mei 1986
9921000632
Jambi, 04
Oktober 1949
2107018301
Muara Tebo, 07
Januari 1983
2107108802
Desa Tuo
Sumay, 07
Oktober 1988
2103028301
Sungai Rambai,
03 Februari 1983
2110128502
Sambirjo, 10
Desember 1985
0002118107
Pangkal Duri, 02
November 1981

8

Lukman, S.Ag.,
M.Pd.I.

9921000636

9

Suhaimi, S.H.I.,
M.Sy., M.Pd.I.

9921000635

10

Surya Habibi, S.Pd.I.,
M.S.I.

2125088701

11

Yuliana, S.E.,

2130077401

12

Zaharudin. M, S.Pd.I.,
M.Pd.

2101029202

13

Zulkarnain,

2101108101

1

Ai Anggraini, S.Pd.,
M.Pd.
Dedi Saputra, S.Pd.I.,
M.S.I.

2118058102

3

Herlina, S.Pd., M.Pd.

2131019001

4

Raden Izwan Isnaini,
S.Pd.I., M.Pd.I
Rizkan Halil, S.Pd.,
M.Pd.
Zainudin, S.Pd.I.,
M.Pd.

2102108402

1

Rita, S.Pd.I., M.S.I

2118038602

2

Dewi Suryani, S.Pd.I.,

2111088701

2

5
6

2115029102

2115038901
2105089102

Desa Tengah
Ulu, 03
Desember 1971
Senyerang
Tungkal II, 10
Oktober 1952
Teluk Kayu Putih,
25 Agustus 1987
Pangkal Pinang,
30 Juli 1974
Betung Bedarah
Barat, 01
Februari 1992
Telepang, 01
Oktober 1981
PGMI
Lembak Bungur,
18 Mei 1981
Teluk Kayu Putih,
15 Februari 1991
Sungai Pandan,
31 Januari 1990
Jambi, 02
Oktober 1984
Muara Tebo, 15
Maret 1989
Muara Bungo, 05
Agustus 1991
PIAUD
Sari Mulya, 18
Maret 1986
Limbur Merangin,

S2/
STIKOM
Jambi
S2/
UNBARI
S2/ UPI
YPTK
Padang

Ilmu Hukum
Ilmu Sosial
Budaya Dasar

S2/UIN
STS Jambi
S2/

Bahasa Arab

S2/

Perencanaan
Evaluasi PAI
Tafsir

S2/ Institut
PTIQ
Jakarta
S2/
UNBARI
S3/ UIN
STS Jambi
S2/

Tafsir

Fiqih
Bahasa Inggris
Bimbingan
Konseling
AUD

S2/

S2/

Hadis

S2/
STIKOM
Jambi
S2/

IAD/IBD dan
ISD

S2/ UIN
STS Jambi

Sejarah
Peradaban
Islam
Aliran Modern
Dalam Islam

S2/

S2/ UNJA
S2/
STIKOM
Jambi
S2/ UNP
S2/ UIN
STS Jambi
S2/ UIN
STS Jambi
S2/ UIN IB
Padang
S2/
STIKOM
Jambi
S2/UIN

Statistik

Manajemen
Pendidikan
Landasan
Pendidikan
Bahasa
Indonesia
Aqidah Akhlak
Media
Pembelajaran

Manajemen

3
4

M.Pd
Hasirah, S.Pd.I.,
M.Pd
Juhesmi Khairani

11 Agustus 1987
Benteng, 19 Juli
1987
Punti Kalo, 08
Agustus 1984
Tanah Periuk, 09
Juli 1990

2119078703
2108088402

5

Muhammad Isya,
S.Hum., MA. Hum

2109079001

6

Sesti Novalina, S.Pd.,
M.Pd.

2115118601

Pagaruyung, 15
November 1986

7

Zuhirawati, S.Hum.,
M.Hum.

2105079301

Rantau Api, 05
Juli 1993

STS Jambi
S2/ UIN
STS Jambi
S2/ UIN
STS Jambi
S2/ UIN
Syarif
Hidayatulla
h
S2/
Universitas
Muhamma
diyah
Surakarta
S2/ UIN
Syarif
Hidayatulla
h

PIAUD

Keahlian
Bahasa Arab

Manajemen
Administrasi
Pendidikan

Bahasa Arab

Fungsi dosen sebagai pendidik itu sendiri sudah ditegaskan dalam
UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3
menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis

serta

bertanggung

jawab.

Untuk

mewujudkan

tujuan

pendidikan tersebut, maka perguruan tinggi perlu memperhatikan kualitas
mahasiswanya. Di bawah ini perkembangan mahasiswa di IAI Tebo:

Tahun
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018

Tabel 4.9
Keadaan Mahasiswa IAI Tebo193
Jurusan
PAI
PIAUD
PGMI
Esy
503
387
30
79
32
35
41

HPI

Jumlah Mahasiswa Keseluruhan Pada TA 2017/2018
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37

Jumlah
533
417
224
1.174

IAI Tebo juga memberikan porsi kepada mahasiswa miskin dan ini
merupakan amanah konstitusi. Di bawah ini keadaan mahasiswa miskin,
yaitu:
Tabel 4.10
Keadaan Mahasiswa Miskin IAI Tebo194
Tahun
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018

PAI
25
13
48

PIAUD

Jurusan
PGMI

5
27

17

Esy

HPI

28

Jumlah

15

25
18
135

Cukup banyak mahasiswa miskin yang diperhatikan IAI Tebo.
Kemudian mengenai keadaan dosen IAI Tebo dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 4.11
Keadaan Dosen IAI Tebo195
Tahun
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018

Tingkat Pendidikan
S1
S2
S3
3
44
1
3
45
1
3
83
1

Laki Laki
36
37
61

Perempuan
12
12
26

Juml
ah
48
49
87

3. Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Kabupaten Batanghari
Tepatnya pada tanggal 6 April 1986, Pimpinan organisasi Islam seKabupaten

Batang

Hari

mengadakan

pertemuan

(rapat)

yang

menghasilkan suatu kesepakatan untuk mendirikan Lembaga Pendidikan
Tinggi Islam Kabupaten Batang Hari. Sejalan dengan ini pula, maka hasil
dari pertemuan tersebut direkomendasikan kepada Kepala Daerah
Tingkat II Kabupaten Batang Hari, akhirnya Bupati KDH TK. II Batang Hari
menerbitkan Surat Keputusan (SK) dengan Nomor: 49 Tahun 1986
tepatnya pada tanggal 23 April 1986. Inti dari Keputusan Bupati KDH TK II
batang Hari tersebut adalah pembentukan “Majelis Pembangunan
Pendidikan Islam”, namun tidak lama setelah itu, badan ini langsung
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bergerak untuk langkah selanjutnya agar organisasi tersebut mempunyai
kekuatan hukum yang pasti, maka dihantarkan ke Akta Notaris untuk
mendapatkan pengakuan.
Tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1986 Akta Notaris yang
dimaksudpun terbit pula yaitu dengan nomor 125 Tahun 1986 dari “Majelis
Pembangunan Islam “ (MPI) menjkadi “Yayasan Majelis Pembangunan
Pendidikan Islam: (YMPP) yang berkedudukan di Muara Bulian. Selang
waktu

terus

berlalu

badan

Pendiri

mengadakan

rapat

untuk

memperbaharui Akta Notaris tersebut. Akta Notaris itupun akhirnya dibuat
melalui Notaris Chentia Untari, SH dengan Nomor: 09 Tanggal 21 April
2011 tentang Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Batanghari dan SK
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU – 5297.AH.01.04.Tahun 2011
Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Islam Batanghari.196
Saat ini Yayasan Pendidikan Islam Batanghari mempunyai Badan
Usaha yang terdiri dari:

a. Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Kabupaten Batanghari yang
berkedudukan di Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian yang
saat ini memiliki tiga Program Studi, yaitu : Pendidikan Agama Islam
(PAI), Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Hukum Ekonomi
Syariah (HES);

b. Taman

Kanak-Kanak

Alfikri

Simpang

Bajubang

Laut

yang

berkedudukan di Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian;

c. Diniyah

Takmiliyah

Awwaliyah

(DTA)

Sungai

Rengas

yang

berkedudukan di Kelurahan Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo
Ulu.197
Struktur organisasi sangat diperlukan dalam penyelengaraan proses
pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi. Di dalam struktur
organisasi, pemimpin perguruan tinggi dibantu para staf yang terdiri dari
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wakil pemimpin perguruan tinggi, tata usaha, wali kelas dan majelis dosen
sebagai unsur pelaksana yang bertugas mendidik dan mengajar. Dari
struktur

tersebut

tergambarlah

fungsinya

masing-masing.

Berikut

karyawan IAI Nusantara Batanghari:
a. Rektor

: Zulqarnain, S.Ag, M.Hum, Ph.D

b. Wakil I

: Mukhlis, S.Ag, M.Pd.I

c. Wakil II

: Kholid Ansori, SE

d. Wakil III

: Mustopa, S.Ag

e. Kabag Umum dan TU

: Amrizal, S.Pd.I

f. Kabag AKMAH

: Andri Astuti, S.Pd.I

g. Bendahara

: Nurhikmah, SE

h. Ketua Prodi PAI

: Marzani, S.Pd.I, M.Pd.I

i.

Ketua Prodi MPI

: D. Ansori, S.Pd.I, M.Pd.I

j.

Ketua Prodi HES

: M. Syadli, S.Th.I, MA

k. Kepala Pusat P3M

: Abdul Mutalib, S.Ag, M.Pd.I

l.

: Mahdayeni, S.Pd, M.Si

Kepala Pusat Lab. Terpadu

m. Kepala Perpustakaan

: Ihksan Syukron, S.IP

n. Kepala Pusat IT dan PDDIKTI : M. Nurzen, S.Pd.I, S.Kom, M.Pd
o. Kepala Pusat PMA

: Desmarani, S.HI, M.H

p. Kasubag Umum

: Maysarah Gusvita, S.Pd.I

q. Kasubag TU

: Iwan Aprianto, S.Pd.I, M.Pd

r. Sekretaris Prodi PAI

: Lindawati, S.Pd.I

s. Sekretaris Prodi MPI

: Muhammad Yusup, S.Pd.I, M.Pd

t. Sekretaris Prodi HES

: Iswanto, SE

u. Staf AKMAH

: Ibrohim, S.Pd.I

v. Staf Pustaka

: Azmi

w. Staf Keamanan

: Raden Syamsi

x. Staf Kebersihan

: Murtadhi, Mahmud, M. Fadhli,

Zubaida.198
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Saat

ini

jumlah

dosen

tetap

sebanyak

20

orang,

dosen

diperbantukan sebanyak 3 orang dan dosen tidak tetap sebanyak 7 orang.
Dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.12
Keadaan Dosen setiap Prodi di IAI Nusantara Batanghari199
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NIDN
2,121E+09
2,115E+09
1,023E+09
2,126E+09
2,129E+09
2,123E+09
2,119E+09
2,116E+09
2,103E+09
2,112E+09
2,125E+09
2,105E+09
2,116E+09

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2,103E+09
2,115E+09
2,118E+09
2,105E+09
2,114E+09
2,125E+09
2,127E+09
2,13E+09
2,11E+09
2,121E+09
1,01E+09
8,89E+09
2,109E+09
2,117E+09
2,13E+09
2,104E+09
Proses

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

NIDN
2119107501
2113128201
2106118801
2103038202
2107027801
2105107702
2124037602
2122088703
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Dosen Prodi PAI dan MPI
Nama Dosen
Gelar
Amiruddin
S.Pd.I, M.Pd.I
Andri Astuti
S.Pd.I, M.Pd.I
Luqmanul Hakim Hawasyi
S.Pd, M.Pd.I
M. Rizal Pahlefi
S.IP, M.I.P
M. Shoffa Saifillah Al Faruq
Dr. S.Pd.I.,M.Pd.I
Mahdayeni
S.Pd., M.Si
Nuraini
M.Pd
Zilawati
S.Pd, M.Pd.I
Abdul Mutalib
S.Pd.I, M.Pd.I
Ariza Arsul
M.Pd.I
Fajri Al Mughni
M.Ud, Lc
Iwan Aprianto
S.Pd.I, M.Pd
Juairiah
S.Pd.I
S.Pd.I, M.Pd.I,
Marzani
M.Pd.I
Muhammad Yusup
Dr., S.Pd.I.,M.Pd
Toib Lubis
S.Pd.I, M.Pd.I
Ansori
Dr. S.Pd.I.,M.Pd.I
Maryam
S.Pd.I, M.Pd.I
Dini Kausari
M.Pd, S.Pd.I
Fitri Nasution
S.Pd.I, M.Pd.I
Herwina Dewi Librianty
S.E., M.Pd
Sukatin
Dr., S.Pd.I, M.Pd.I
Yennizar. N
Dr. ,S.Pd.I, M.Pd.I
Zukhairina
Dr. S.P, M.Pd.I
Rts Zubaidah
M.Pd.I, Dra
Adang Ridwan
S.S., M.Pd
Ana Wahyuni Arib
S.Pd, M.Pd
Daris
S.Pd, M.Pd
Pahmi
M.Pd, S.Pd.I
Andi Fatimah
M.Pd, S.Pd.
Dosen Syariah
Nama Dosen
Gelar
Asiyah
S.Ag, M.HI
Desmarani Helfisar
M.H, S.H.I
Iffah
S.Sy, M.Sy
Kholid Ansori
S.E., M.M.
M. Syadli
S.Th.I., M.A
Musaddad Al Basry
M.Sy, S.H.I
Pakinah Herliani
Taupiq
S.Pd.I, M.Sy
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Jabatan Akademik
Lektor
Lektor
Tenaga Pengajar
Lektor
Lektor
Lektor
Lektor
Asisten Ahli
Lektor
Lektor
Asisten Ahli
Lektor
Tenaga Pengajar
Asisten Ahli
Lektor
Asisten Ahli
Lektor
Asisten Ahli
Tenaga Pengajar
Lektor
Asisten Ahli
Lektor
Lektor
Asisten Ahli
Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar
Tenaga Pengajar
Asisten Ahli
Asisten Ahli
Tenaga Pengajar
Jabatan Akademik
Asisten Ahli
Asisten Ahli
Lektor
Asisten Ahli
Lektor
Lektor
Lektor
Asisten Ahli

9

PROSES

No.
1
2
3
4
5
6

NIDN
2110048906
2116098901
2128078403
2128129101
2103028403
2118048201

7

2121038704

8
9
10

2117078301
2125059501

Beni Setiawan

S.Sy., M.H

Tenaga Pengajar

Dosen HES
Nama Dosen
Gelar
Alfazri Rahmadani
M.E, S.E.I
Alfi Rochmi
S.Pd.I, ME.Sy
El Munawwarah
ME.Sy, S.E
Lely Indriani
M.A, S.E.I
Mashudi Hariyanto
M.E, S.H.I
Mubarik
M.Sy, S.H.I
Muhammad
Andriyansyah
M.E, S.E.I
SOPI$an
S.H., Msi
Wina Asmara
M.E, SE.Sy
M. Qodri
S.E.I., M.E

Jabatan Akademik
Asisten Ahli
Tenaga Pengajar
Lektor
Tenaga Pengajar
Asisten Ahli
Tenaga Pengajar
Asisten Ahli
Asisten Ahli
Asisten Ahli
Asisten Ahli

Mahasiswa bagi IAI Nusantara Batanghari adalah unsur utama
dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di kampus . Sebab
objek utama kegiatan pendidikan dan pengajaran di kampus adalah
mahasiswa. Demikian hal di IAI Nusantara Batanghari keberadaan
mahasiswa di kampus tersebut menjadi unsur penting dalam pengelolaan
kegiatan perkuliahan yang efektif dan efesien.

Berikut perkembangan

mahasiswa di IAI Nusantara Batanghari:
Tabel 4.13
Keadaan Mahasiswa Setiap Prodi di IAI Nusantara Batanghari200

JUMLAH MAHASISWA

TAHUN
AKADEMIK

NO

1
2
3
4

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

PAI
451
451
359
372

MPI HES
383 104
519 155
644 198
737 283

PIAUD
77
237
372
496

ESY PSY TBI
22
51
70
4
10
99
19
21

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 7 program
studi yang ada di IAI Nusantara Batanghari dengan mahasiswa program
studi manajemen pendidikan Islam yan paling banyak. Sedangkan
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mengenai jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin di IAI Nusantara
Batanghari dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.14
Keadaan Mahasiswa berdasarkan Jenis Kelamin
di IAI Nusantara Batanghari201

TAHUN
AKADEMIK

NO

1
2
3
4

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

JUMLAH MAHASISWA
BERDASARKAN JENIS
KELAMIN
Laki-Laki
427
543
608
804

Perempuan
610
870
1078
1391

JUMLAH TOTAL
MAHASISWA

1037
1413
1657
2027

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk tahun
2019/2020 adalah sekitar 2027 mahasiswa yang belajar di IAI Nusantara
Batanghari dengan perimbangan laki-laki sebanyak 804 orang dan
perempuan sebanyak 1391 orang.
Ada tiga faktor yang harus ada dalam proses perkuliahan yaitu
dosen, mahasiswa dan instrumen belajar. Ketiadaan salah satu dari faktor
tersebut maka tidak mungkin terjadi proses pembelajaran. Satu bentuk
dari instrumen belajar yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana
merupakan salah satu faktor yang vital dalam penyelenggaraan
pendidikan dan perkualiahan, karena itu apabila sarana dan prasarana
kurang mendukung maka penyelenggaraan atau pelaksanaan proses
perkualiahan di sekolah tidak dapat berjalan dengan baik.
Lembaga pendidikan seperti IAI Nusantara Batanghari, yang sangat
membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan
pendidikan dan perkuliahan. IAI Nusantara Batanghari sudah mempunyai
gedung serta fasilitas bagi berlangsungnya proses belajar mengajar,
fasilitas tersedia merupakan Semua fasilitas yang tersedia pada IAI
Nusantara Batanghari adalah sebagai berikut:
201
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a. Manajemen
-

Ruang Pimpinan

-

Ruang Tata Usaha

: 1 (3 x 4 M2)

-

Ruang Rapat

: 1 ( 8 x 9 M2)

-

Ruang PPM

: 1 (3 x 4 M2)

: 1 (4 x 5 M2)

b. Akademik Umum
-

Ruang Kuliah

: 15 (8 x 8, 8 x 9 M2)

-

Ruang Perpustakaan

: 1 (10 x 24 M2)

-

Ruang Dosen

: 1 (11 x 12 M2)

c. Ruang Akedemik khusus

:-

d. Ruang Penunjang:
-

Tempat Beribadah

: 1 (10 x 10 M2)

-

Ruang Konseling

: -

-

Ruang Organ. mahasiswa : 3 unit 8 x 8 M2

-

Jamban

: 10 (40 M2)

-

Gudang

: 1 unit

-

Tempat Parkir

: 400 M2.202

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa IAI Nusantara
Batanghari tidak semua memadai dari sarana dan prasarana. Padahal
dengan kehadirian sarana dan prasarana yang ada ini bisa mendukung
proses pendidikan umumnya dan khususnya pelaksanaan kegiatan kuliah.
Kerjasama pihak kampus dengan pihak lain dalam pengelolaan sarana
dan prasarana ini sudah terlaksana dalam bentuk pengusulan srana dan
prasarana ruang belajar, hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam
memntau bagimana kondisi sarana dan prasarana yang sudah ada di IAI
Nusantara Batanghari.
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B. Hasil Penelitian
1. Perencanaan Pimpinan dalam Meningkatkan Mutu Lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi
Perencanaan pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan perguruan
tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi adalah:
a. Perencanaan Mutu Lulusan IAI Yasni Bungo
Manajemen sebagai suatu proses bagaimanapun juga merupakan
ketangkasan dan keterampilan yang khusus, mengusahakan berbagai
kegiatan yang saling berkaitan tersebut dapat digunakan untuk mencapai
tujuan yang telah direncanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Menurut MS,
untuk mencapai mutu lulusan sesuai visi dan misi yang ada tidak mudah.
Sejak kampus ini berdiri, maka lulusan yang sesuai visi tidak sepenuh
tercapai. Pimpinan bersama dengan wakil rektor dan dosen, melakukan
penyusunan program kampus dan pembuatan jadwal kerja dosen dan
kurikulum untuk satu tahunnya. Penyusunan jadwal sesuai dengan
pencapaian tujuan pembelajaran dan lulusan yang berkualitas, meskipun
hasilnya belum 100% berhasil.203
Perencanaan mutu lulusan membutuhkan kerja sama personil
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu tujuan umum yang akan
dicapai dalam kerja sama itu adalah pembentukan pengetahuan, sikap
dan psikomotor lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan
tingkat perkembangannya pada usia pendidikan. Visi IAI YASNI Bungo
adalah sebagai berikut: Terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul
dan kompetitif dalam menghasilkan lulusan pada ilmu-ilmu keislaman
yang integratif-multidisipliner menuju terbentuknya universitas Islam pada
tahun 2029.
Merencanakan, dalam arti pimpinan kampus harus benar-benar
memikirkan dan merumuskan dalam suatu program tujuan dan tindakan
yang harus dilakukan. Perencanaan mutu lulusan
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1) IAI merencanakan kompetensi mutu lulusan berdasarkan aspek
akademik, aspek profesional, aspek kepribadian, dan aspek sosial
sesuai dengan visi dan misi IAI.
2) IAI mendorong terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang efisien
dan produktif dalam angka tercapainya mutu lulusan.
3) IAI merencanakan studi penelusuran (tracer study) untuk memperoleh
data tentang lulusan/alumni dan menjaring masukan, agar dapat
memperbaiki

mutu

lulusan

bagi

kebutuhan

para

pemangku

kepentingan.204
Perencanaan yang dilakukan pimpinan kampus dalam meningkatkan
mutu lulusan adalah sebagaimana observasi di IAI Yasni Bungo berikut ini
bahwa untuk suatu perencanaan mutu lulusan yang ada di perguruan
tinggi ini, maka adapun yang dilakukan adalah menyusun program kerja
untuk digunakan di IAI Yasni Bungo ini. Program ini bertujuan untuk
menentukan arah yang jelas tentang tujuan kualitas lulusan. Program ini
buat bersama pimpinan dan staf melalui sejumlah pertemuan/rapat
pimpinan.205
Untuk mewujudkan visi di atas, disusun langkah-langkah yang
merupakan misi IAI YASNI Bungo, sebagai berikut :
1) Menyelenggarakan

pendidikan

ilmu-ilmu

keislaman

integratif-

multidisipliner yang memiliki keunggulan dan daya saing;
2) Memajukan

lembaga

pendidikan

IAI

YASNI

Bungo

yang

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pada prodi PAI,
PGMI/SD, PIAUD, Tadris IPA Ekonomi Syariah, Perbankan syariah,
dan KPI, serta Prodi-prodi lain yang berorientasi pada kemandirian
mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk
penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam penelitian pada
bidang keislaman.
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3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan ke
jenjang lebih tinggi dan melalui berbagai pelatihan profesi;
4) Mengembangkan sarana dan prasarana serta lingkungan yang
kondusif bagi terlaksananya pembelajaran yang berkualitas;
5) Mengembangkan prodi yang relevan dengan dengan tuntutan zaman;
6) Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman integratif-multidisipliner
yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
7) Mengembangkan lembaga pendidikan yang menghasilkan sarjana
yang

profesional

pada

bidangnya,

yang

berpengetahuan,

berkemampuan tinggi, terampil, berakhlakul karimah dan berjiwa sosial
tinggi;
8) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan
Tridharma Perguruan Tinggi terutama di bidang pendidikan.206
Adapun tujuan Institut Agama Islam YASNI Bungo adalah sebagai
berikut :
1) Menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang
memiliki keunggulan akademik dan/atau professionalitas, integritas
iman, takwa, dan akhlaqul karimah, serta kemampuan daya saing
dalam rangka menjawab tantangan global;
2) Melaksanakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman melalui programprogram studi yang kompetitif dan berdaya saing;
3) Mengembangkan

dan/atau

menghasilkan

kajian,

riset,

dan

pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai
keislaman secara inovatif, obyektif, dan dinamis;
4) Menyebarluaskan

hasil-hasil

riset

dan

pengembangan

ilmu-ilmu

keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta
mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan
masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
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5) Menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman multi-disipliner yang
unggul dan kompetitif.
6) Mewujudkan transformasi IAI YASNI Bungo menjadi Universitas Islam
tahun 2029.
IAI Yasni Bungo merupakan suatu lembaga pendidikan yang sangat
dipercayai oleh masyarakat, keluarga dan pemerintah. Suatu perguruan
tinggi tidak terlepas dari adanya rektor, dosen sebagai tenaga pengajar,
dan mahasiswa sebagai unsur yang belajar. Seorang rektor dalam
melaksanakan kepemimpinannya hendaklah menggunakan pengetahuan,
pengalaman dan sifat kepemimpinannya, dipadukan dengan kemahiran
dan keterampilan dalam kompetensi profesional guru. Usaha peningkatan
kompetensi profesional dosen perlu didukung oleh kepemimpinan rektor.
Perguruan tinggi perlu berkembang maju dari tahun ke tahun.
Tujuan ini dapat dijabarkan ke dalam standar kompetensi dan
kompetensi dasar. Dengan demikian, dalam perencanaan tersebut
pimpinan

kampus

hendaknya

bekerjasama

dengan

dosen

dalam

melakukan kegiatan pembuatan jadwal kampus dan program pengajaran.
Lebih lanjut MZ, Rektor I IAI Yasni Bungo mengatakan bahwa mutu
lulusan sangat tergantung pada kurikulum yang kita susun. Kurikulum
tahun ini merupakan perbaikan dari kurikulum perkuliahan sebelumnya.
Saya menyusun mata kuliah dan pemilihan dosen yang kompeten
mengajar pada setiap mata kuliah di IAI Yasni Bungo ini. Untuk itu hal ini
berusaha saya rencanakan semaksimal mungkin.207
Pengamatan terhadap aktivitas pimpinan kampus yaitu untuk tahap
perencanaan,

maka

pimpinan

kampus

telah

menyiapkan

segala

sesuatunya sebelum tahun ajaran baru berjalan atau berlangsung dan
persiapan ujian semester untuk mencapai target lulusan 100%. Dosen
berusaha untuk membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan
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yang ada pada masing-masing mereka. Hal ini bisa dilihat dari kalender
kampus yang sudah tersedia diruang kerja Rektor IAI Yasni Bungo.208
Program satuan pelajaran merupakan salah satu bagian dari
program pelajaran yang memuat bahasan untuk disajikan dalam beberapa
kali pertemuan.pimpinan kampus harus bekerja sama dengan dosen
dalam mendesain satuan pelajaran yang memenuhi standar kompetensi
lulusan mahasiswa. Selanjutnya masih menurut Rektor IAI Yasni Bungo
juga

mengatakan

bahwa

“Dalam

perencanaan

ini

juga

saya

mengkoordinasikan tentang bagaimana bentuk satuan perkuliahan yang
memenuhi standar kemampuan mahasiswa sesuai target lulusan. Di
samping itu membuat jadwal evaluasi yang sesuai dengan pencapaian
lulusan 100%. Kemudian kita mengusahakan akreditasi lembaga menjadi
A, sekarang ada yang belum keluar akreditasi karena program studi yang
baru.”209
Proses perencanaan mutu lulusan di IAI Yasni Bungo sudah
dilaksanakan secara kolaboratif, artinya mengikutsertakan personel
kampus dalam semua tahap perencanaan itu. Pengikutsertakan ini
menimbulkan perasaan ikut memiliki yang dapat memberikan dorongan
kepada dosen dan personel kampus yang lain untuk berusaha agar
rencana tersebut berhasil. Lingkup perencanaan di IAI Yasni Bungo
meliputi semua komponen manajemen pendidikan seperti yang telah
disebutkan di muka, yaitu perencanaan kurikulum, kemahasiswaan,
keuangan, prasarana dan sarana, kepegawaian, layanan khusus,
hubungan

masyarakat,

proses

pembelajaran

(fasilitasnya),

dan

ketatausahaan kampus.
b. Perencanaan Mutu Lulusan IAI Tebo
Menerapkan
perguruan

tinggi

keterampilan-keterampilan
salah

satunya

menyusun

manajerial

pimpinan

perencanaan

bagi

peningatkatan kompetensi lulusan dengan cara pendayagunaan sumber
208

Observasi, 31 September 2019
Wawancara, 31 September 2019

209

daya dosen secara optimal dengan cara mampu mengkoordinasikan
dosen dan staf dalam merelalisasikan keseluruhan rencana untuk
mengapai visi, mengemban misi, mengapai tujuan dan sasaran perguruan
tinggi dan mampu berkomunikasi, memberikan pengarahan penugasan,
dan memotivasi dosen dan staf agar melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing sesuai dengan standar operasional prosedur
yang telah ditetapkan.
Wawancara yang penulis lakukan terhadap NH, Rektor IAI Tebo
diperoleh keterangan bahwa dahulu sebelum saya menjabat menjadi
rektor, kampus ini hanya hanya memiliki satu prodi yaitu Pendidikan
Agama Islam. untuk mutu lulusannya masih jauh dari harapan dan kalah
bersaing dengan perguruan tinggi agama lainnya. Maka sejak menjabat,
saya berkomunikasi aktif dengan KOPERTAIS XIII Jambi untuk membuka
prodi baru dan kini sudah ada 7 prodi baru.210
Masih wawancara dengan NH, Rektor IAI Tebo bahwa mutu lulusan
bertahap terus dicapai, meskipun belum 100% sebab dari 7 prodi itu ada
prodi yang belum ada lulusannya, jadi tidak bisa bicara mutu secara luas
pada masalah ini. Saya merumuskan mutu lulusan bersama tim yang ahli
dan wakil saya. Tetapi saya mengendalikan sepenuhnya kegiatan ini seab
dahulu sebelum saya menjabat aktivitas kampus sangat lemah kendalinya
oleh pimpinan, dan saya tidak mau seperti itu.211
Observasi di IAI Tebo bahwa semua aktivitas kampus ini memang
mengendalikan penuh oleh pimpinan untuk memastikan semua berjalan
sesuai visi dan misi. Mutu lulusan bertahap terus dicapai meskipun
pimpinan sangat mendikte semua aktivitas staf dan dosen. Ini tujuannya
untuk memastikan hal ini berjalan normal dan penuh optimisme.212
Peran sentral pemimpin dalam seluruh aktivitas perguruan tinggi
dapat dilihat dari perencanaan kepemimpinnya di perguruan tinggi.
Pemimpinlah yang mengetahui, walaupun pada awalnya tujuan maupun
210
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perencanaan itu tidak tertulis, dimana tertanam kuat dalam lubuk hati sang
pemimpin dan terobsesi untuk mewujudkannya. Kondisi berkaitan dengan
tradisi yang dialami pemimpin sewaktu sebagai mahasiswa berada di
perguruan tinggi. Kurangnya pemahaman para dosen terhadap visi dan
misi perguruan tinggi ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya upaya
pimpinan dalam memberikan penjelasan kepada mereka secara tegas
dan lugas.
Dalam pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan lebih banyak
difokuskan kepada permasalahan proses perkuliahan yang merupakan
tugas pokok dosen bagi dosen. Selain pemahaman terhadap visi dan misi
perguruan tinggi, pemahaman tentang organisasi perguruan tinggi juga
sangat minim dimiliki oleh komponen perguruan tinggi. Berdasarkan
observasi yang penulis lakukan IAI Tebo diperoleh keterangan bahwa
setiap komponen hanya menjalankan tugas masing-masing sesuai
dengan Rencana Kerja Kampus yang ada. Mereka tidak memahami pola
dan hubungan kerja secara utuh. Namun demikian mereka mengetahui
dengan siapa mereka harus berhubungan dan bagaimana hubungan itu
dilaksanakan, dan dalam konteks hubungan kinerja dosen dengan
pimpinan perguruan tinggi mereka menjalankan tugasnya dengan baik
dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan perguruan tinggi
khususnya yang berkenaan dengan kompetensi lulusan.213
Rencana Kerja Perguruan tinggi merupakan sebuah proses
perencanaan atas semua hal dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan
pendidikan. Dengan tujuan ini perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan
kekhasan, kondisi dan potensi daerah, sosial budaya masyarakat, potensi
perguruan tinggi dan kebutuhan peserta didik. Rencana Kerja Perguruan
tinggi disusun sebagai pedoman kerja pengembangan perguruan tinggi,
dan sebagai bahan acuan untuk mengidentifikasi serta mengajukan
sumber daya yang diperlukan.
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Dewasa ini kompetisi pendidikan berlangsung sangat ketat dan
tajam hampir tiada batas. Perguruan tinggi yang tidak mampu bersaing
secara fair dan terbuka akan tertinggal terseleksi oleh keadaan. Oleh
karena itu IAI Tebo perlu mengembangkan dan meningkatkan mutu
lulusan secara terus menerus dengan memperhatikan sumber daya yang
dimiliki, baik sumber daya menusia maupun sumber daya yang lainnya.
Rencana Kerja IAI Tebo disusun dengan mempertimbangkan keadaan
perguruan tinggi, harapan masyarakat dan tantangan dalam lingkungna
strategis pendidikan di perguruan tinggi agar sarana dan program
perguruan tinggi dalam satu tahun ke depan lebih realistis dan efisien
serta konsisten dengan prinsi-prinsip pengelolaan pendidkan yang efettif,
efisien, akuntabel dan demokratif. Menurut Rektor I IAI Tebo bahwa tujuan
penyusunan program kerja perguruan tinggi ini adalah untuk memudahkan
dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan perguruan tinggi; untuk
memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan kinerja perguruan
tinggi pada tahun bersangkutan; memudahkan organisasi perguruan tinggi
dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan job dan tanggung
jawabnya; dan memudahkan dalam melaksanakan evaluasi keberhasilan
selama jangka waktu satu tahun.214
Setelah tujuan dirumuskan, pimpinan menetapkan program-program
yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi. Program merupakan
pernyataan yang berisi kesimpulan dan beberapa alternatif pemecahan
tantangan utama yang memiliki karakteristik yang saling mendukung,
saling tergantung atau saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama.
Berdasarkan hasil dokumen IAI Teo, maka program-program yang akan
dikembangkan di IAI Tebo sebagai berikut:
1) Mengkaji pelaksanan kurikulum di perguruan tinggi dengan prinsipprinsip pengembangan kurikulum sesuai denagn satuan pendidikan
yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
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2) Menyiapkan perangkat standar mutu pendidikan melalui efektifitas
perkuliahan dan pembiasaan sesuai dengan lingkungan belajar yang
rekreatif, edukatif dan religius.
3) Melaksanakan

pemeliharaan,

peningkatan

dan

pengembangan

potensi sumber daya pendidik yang profesional dalam rangka
mengacu peningkatan berbagai kecakapan dan kecerdasan peserta
didik.
4) Berupaya dengan segenap kemampuan untuk dapat mengantarkan
peserta didik menuju sarjana yang berkompeten.
5) Mewujudkan peserta didik untuk dapat memiliki dasar-dasar life
skill.215
Program kerja IAI Tebo terkait dengan dosen adalah:
1) Dosen mengajar sesuai dengan bidang dan jurusannya, minimal 85%.
2) Kualifikasi dosen S-2 atau D-IV minimal 100 %.
3) Memberi pelatihan dan pengembangan SDM dosen.
4) Mendorong pendidik secara bertahap sesuai kuota untuk memiliki
sertifikasi preofesi dosen.
5) Memiliki dosen BK yang berkelayakan untuk membantu layanan
peserta didik, baik akademik maupun nonakademik.
6) Memiliki kecukupan jumlah dosen sesuai rasio Standar Pelayanan
Minimal (SPM).
7) Mewujudkan suasana kerja yang nyaman dan harmonis.
8) Menyusun kode etik dan tata tertib dosen.
9) Rapat rutin dengan dosen minimal 1 bulan sekali.216
Perencanaan perguruan tinggi berkaitan dengan tugas mengajar
dosen yang berkaitan dengan kompetensi di IAI Tebo, yaitu:
a. Dosen
1) Melaksanakan pengajaran seperti program tahunan/semester,
program satuan pengajaran (satuan perkuliahan), program rencana
215
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pengajaran (RPS) dan lembar kegiatan mahasiswa.
2) Melaksanakan

kegiatan

perkuliahan,

melaksanakan

kegiatan

penilaian belajar, semesteran/tahunan, melaksanakan analisis
evaluasi.
3) Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar
nilai mahasiswa serta melaksanakan kegiatan membimbingn dosen
dalam kegiatan perkualiahan.
4) Membuat alat pelajaran/alat peraga, menciptakan karya seni,
mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum,
melaksanakan tugas tertentu di perguruan tinggi dan mengadakan
pengembangan

bidang

pengajaran

yang

menjadi

tanggung

jawabnya.
5) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar masing-masing
mahasiswa, meneliti daftar hadir mahasiswa sebelum memulai
pelajaran, mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum
serta mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan
pangkatnya.217
Pimpinan perguruan tinggi sebagai manajer memberikan petunjuk
dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan,
membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Mengenai
pelaksanaan tugas pimpinan selama ini, berikut wawancara dengan AW,
salah satu dosen mengatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi memiliki
peran yang besar dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin untuk
melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi, sehingga dosen bisa secara
berkualitas melaksanakan kegiatan pendidikan dan perkuliahan. Pimpinan
telah memahaminya sebagai suatu langkah yang urgen untuk melakukan
pengembangan perguruan tinggi, meskipun rincian program kerja
kepemimpinan kepala IAI Tebo masih terlalu umum.218
Perencanaan yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi secara
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umum meliputi aspek keseluruhan kompetensi dosen. Perencanaan ini
dibuat untuk satu tahun pelajaran, dengan maksud agar kompetensi
dosen bisa terlaksana secara maksimal dan terarah yang sesuai dengan
pengembangannya. Pimpinan perguruan tinggi memberikan tagihantagihan tertentu bagi setiap dosen agar bisa bekerja secara profesional
sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Rumusan perencanaan yang
dilakukan pimpinan perguruan tinggi memang merupakan kerangka umum
yang belum dijabarkan dalam unit-unit khusus, sehingga melalui fungsifungsi manajemen berikutnya perencanaan ini dijabarkan lebih lanjut.
Visi Institusi adalah: “Terwujudnya sarjana

yang berdaya saing

secara global dalam pengembangan ilmu Islami pada tahun 2021”.
Sedangkan misi institusi adalah:
1) Menyelenggarakan Program Studi Islam yang bermutu.
2) Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang islami pada
berbagai ilmu pengetahuan dan Teknologi Informasi.
3) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun
peradaban islam.
4) Memadukan dan mengembangkan studi keislaman dalam pendidikan
dan pengajaran.
5) Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikanyang
profesional.
Tujuan Institut Agama Islam (IAI) Kabupaten Tebo dirumuskan
sebagai berikut:
1) Membina

dan

mengembangkan

mahasiswa

untuk

menjadi

cendikiawan muslim, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan
tenaga professional lainnya yang beriman, bertaqwa, berahklak mulia,
berkompeten dan berwawasan kebangsaan.
2) Melanjutkan bakat dan minat para alumni Madrasah Aliyah dan
Sekolah yang sederajat dalam mengkaji dan mengembangkan Ilmu
Agama Islam terutama dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

3) Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, social dan
budaya, dan pendidikan Islam dengan berperan sebagai kekuatan
moral yang mandiri.
4) Mewadahi pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta
damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
5) Memfasilitasi dosen untuk melakukan pengajaran, penelitian dan
pengabdian pada masyarakat. 219
Wawancara dengan

kepala IAI Tebo di mana mengatakan telah

melaksanakan kompetensi dosen, untuk kebutuhan efektivitas pencapaian
tujuan pendidikan dan perkuliahan yang sudah direncanakan sejak awal
tahun. Pimpinan perguruan tinggi selaku manajer telah memiliki program
kerja perguruan tinggi yang bertujuan untuk melakukan pembinaan
kompetensi dosen bagi setiap dosen. Rencana peningkatan mutu lulusan,
yaitu suatu planning yang dibuat dari inisiatif atau usul-usul atau saransaran dari sejumlah dosen, di samping juga prakarsa dari luar adanya
himbauan dari Kompertais XIII.220
Sesungguhnya

mutu

lulusan

itu

dalam

rangka

memajukan

pendidikan amat penting, pengembangan ini dilakukan sepenuhnya oleh
yayasan dan pemerintah seperti workshop, penataran, diklat dan lain-lain.
Observasi di IAI Tebo telah banyak guri-dosen yang mengikut kegiatankegiatan tersebut baik dosen tetap dan tidak tetap. Namun kadangkadang kegiatan pengembangan kompetensi dosen ini akan menemuai
kendala ketika pemahaman dosen itu sendiri salah, mereka ada yang
beranggapan bahwa kegiatan workshop, penataran, diklat dan lain-lain,
hanya sedikit memberi manfaat bagi mereka. Dengan dosen berkualitas,
maka lulusan bisa berkualitas.221
Pada

perencanaan

ini

terlihat

pimpinan

perguruan

tinggi

menyiapkan pengelolaan terhadap lulusan meliputi aspek kualitas. Hanya
saja yang lebih ditekankan adalah kompetensi dosen dimana dosen
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bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaran perkuliahan dan lulusan
di IAI Tebo. Perencananan yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi
masih kurang tepat karena tidak memperhatikan semua kompetensi yang
dimiliki dosen, dan segala upaya yang dilakukan untuk meningkatan
manajemen

kompetensi

belum

menjadi

acuan

untuk

perbaikan

selanjutnya. Profesi dosen menuntut kompetensi dosen yang merupakan
kemampuan dasar agar dalam mengajar bisa optimal. Kompetensi dosen
di IAI Tebo diharapkan mampu membentuk kompetensi dosen yang
profesional. Dosen melalui profesionalitas sebagai pengajar, diharapkan
mampu mendorong mahasiswa untuk senantiasa bermutu saat lulus dari
IAI Tebo.
c. Perencanaan Mutu Lulusan IAI Nusantara Batanghari
Manajemen sebagai suatu proses bagaimanapun juga merupakan
ketangkasan dan keterampilan yang khusus, mengusahakan berbagai
kegiatan yang saling berkaitan tersebut dapat digunakan untuk mencapai
tujuan

yang

telah

direncanakan

kegiatan-kegiatan

tersebut.

Merencanakan, dalam arti rektor harus benar-benar memikirkan dan
merumuskan dalam suatu program tujuan dan tindakan yang harus
dilakukan. Perencanaan yang dilakukan rektor dalam meningkatkan
kualitas lulusan adalah sebagaimana penuturan rektor IAI Nusantara
Batanghari berikut ini: Untuk suatu perencanaan kualitas pendidikan dan
lulusan yang ada di perguruan tinggi ini, maka adapun yang saya lakukan
adalah menyusun program kerja untuk digunakan di Perguruan tinggi ini.
Program ini bertujuan untuk menentukan arah yang jelas tentang tujuan
kualitas pendidikan dan lulusan.222
Observasi IAI Nusantara Batanghari di mana bersama dengan
dosen dan waka kurikulum, melakukan penyusunan program perguruan
tinggi dan pembuatan jadwal pelajaran untuk satu tahun dengan rincinya
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untuk setiap semesternya. Penyusunan jadwal harus sesuai dengan
pencapaian tujuan perkuliahan dan lulusan yang berkualitas.223
Manajemen pendidikan merupakan bentuk kerja sama personil
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu tujuan umum yang akan
dicapai dalam kerja sama itu adalah pembentukan kepribadian mahasiswa
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tingkat perkembangannya
pada usia pendidikan. Tujuan ini dapat dijabarkan ke dalam tujuan
kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.
Dengan demikian, dalam perencanaan tersebut rektor hendaknya
bekerjasama dengan dosen dalam melakukan kegiatan pembuatan jadwal
perguruan tinggi dan program pengajaran. Lebih lanjut Wakil rektorjuga
mengatakan

bahwa:

Pembinaan

program

pengajaran

merupakan

perbaikan dari program pengajaran sebelumnya. Saya harus melakukan
penyusunan mata kuliah, penjatahan waktu dan penyebaran di setiap
jurusan yang ada di Kampus ini. Untuk itu hal ini berusaha saya
rencanakan semaksimal mungkin.224
Pengamatan

terhadap

aktivitas

rektor

yaitu

untuk

tahap

perencanaan, maka rektor telah menyiapkan segala sesuatunya sebelum
tahun ajaran baru berjalan atau berlangsung dan persiapan ujian akhir
nasional untuk mencapai target lulusan 100%. Dosen berusaha untuk
membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang ada pada
masing-masing mereka. Hal ini bisa dilihat dari kalender perguruan tinggi
yang sudah tersedia diruang kerja Rektor dan wakilnya.225
Program mata kuliah merupakan salah satu bagian dari program
pelajaran yang memuat bahasan untuk disajikan dalam beberapa kali
pertemuan.rektor harus bekerja sama dengan dosen dalam mendesain
mata kuliah yang memenuhi standar kompetensi lulusan mahasiswa.
Selanjutnya masih menurut rektor IAI Nusantara Batanghari juga
mengatakan: “Dalam perencanaan ini juga saya mengkoordinasikan
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tentang bagaimana bentuk satuan perkuliahan yang memenuhi standar
kemampuan mahasiswa sesuai target lulusan. Di samping itu membuat
jadwal evaluasi yang sesuai dengan pencapaian lulusan 100%.”226
Proses perencanaan di perguruan tinggi sudah dilaksanakan
secara kolaboratif, artinya mengikutsertakan personel perguruan tinggi
dalam semua tahap perencanaan itu. Pengikutsertakan ini menimbulkan
perasaan ikut memiliki yang dapat memberikan dorongan kepada dosen
dan personel perguruan tinggi yang lain untuk berusaha agar rencana
tersebut berhasil. Lingkup perencanaan meliputi semua komponen
manajemen pendidikan seperti yang telah disebutkan di muka, yaitu
perencanaan kurikulum, mahasiswa, keuangan, prasarana dan sarana,
kepegawaian, layanan khusus, hubungan masyarakat, proses perkuliahan
(fasilitasnya), dan ketatausahaan perguruan tinggi.
Perencanaan mutu lulusan tergambar pada visi Institut Agama Islam
(IAI) Nusantara Kabupaten Batanghari yaitu: Pusat pengembangan dan
transformasi ilmu pengetahuan yang bernafaskan Islam serta menjadi
penggerak kemajuan masyarakat. Sedangkanya misinya adalah:
a. Menciptakan atmosfir akademik yang representative bagi peningkatan
mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara
nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Mewujudkan perguruan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik,
dan berdaya saing dengan mengembangkan nilai spiritual dan traadisi
keilmuan.
Tujuan Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Kabupaten Batanghari
adalah:
b. Menghasilkan produk intelektual yang memiliki kedalaman spiritual,
keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan professional.
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c. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan
(Iptek dan Imtaq)
d. Terciptanya sistim manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan
yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus
yang Islami.
e. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasioal, dan
internasional. 227
Motto Institut Agama Islam (IAI) Nusantara Kabupaten Batanghari:
3P yaitu Pencerdasan, Pencerahan, Prestasi (Intelligence, Enlightenment,
Achievement). Nilai Inti (Core Values) adalah
a. Integritas (Integrity): Mewakili Kejujuran, Keberanian, Tanggung Jawab
dan Kerjasama.
b. Inovatif (Innovative): Merupakan Kombinasi Kreatif, Berorientasi Mutu,
Mandiri dan Kepeloporan.
c. Profesionalisme (Professionalism): Mewakili sifat komitmen, Teguh
Pendirian, Dedikatif dan Kompetitif.
d. Arif (Academic Wisdom): Manifestasi Kepatutan, Adil dan Beradab,
Holistik dan Asimilatif.228
Strategi pencapaian sasaran-sasaran tersebut dilakukan dalam
tahapan jangka waktu lima tahun kedepan yang dirumuskan di dalam
kebijakan-kebijakan dasar yaitu:
a. Merumuskan

kebijakan

dasar

akademik

baik

pendidikan

dan

pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kebijakan
dasar ini akan menjadi acuan standar baku mutu prodi.
b. Mengembangkan

dan

memperkuat

sistem

terutama

academic

regulation dan mekanisme manajemen yang standar (pedoman
fakultas,
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penulisan

skripsi,

program

pengalaman

lapangan,

penasehat

akademik,

monitoring dan evaluasi, dan standard operating procedure (SOP).
c. Meningkatkan kapasitas sumber daya baik sumber daya manusia,
sarana dan prasarana, manajemen, maupun dukungan finansial.
d. Mengembangkan kapasitas, peran dan fungsi dan kerjasama dan
sinergitas dengan lembaga penelitian, lembaga pengabdian pada
masyarakat.
e. Mengembangkan

kerjasama

kelembagaan

dengan

instansi

pemerintah, dinas pendidikan, dan sekolah-sekolah mitra dalam
rangka meningkatkan kapasitas institusi, mutu lulusan, dan relevansi
program pendidikan.
f. Memanfaatkan setiap peluang peningkatan kapasitas institusi melalui
keterlibatan dalam berbagai program hibah kompetisi.
g. Memanfaatkan peluang-peluang kerjasama beasiswa baik pemerintah
daerah, direktorat jenderal pendidikan tinggi, kementerian lain dan
perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri untuk peningkatan
kualitasfikasi dan keahlian bidang keilmuan dosen.
h. Meningkatkan fungsi pengawasan yaitu monitoring dan evaluasi dalam
rangka meningkatkan kinerja baik dosen, pegawai maupun program
studi.
i.

Mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi
informasi dan komunikasi.229
Perencanaan IAI Nusantara Batanghari untuk lulusan sudah ada dan

ini bisa dilihat pada 3 (tiga) Program Studi, yaitu prodi Pendidikan Agama
Islam (PAI), prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan prodi Hukum
Ekonomi Syariah (HES). Visi dan Misi Prodi Pendidikan Agama Islam
(PAI) memiliki visi: Menjadi pusat unggulan pengembangan pendidikan
agama Islam yang professional dan berdaya saing tinggi pada Tingkat
Nasional. Sedangkan misinya adalah:
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a. Menyelenggarakan

pendidikan

unggul

yang

dirancang

untuk

menghasilkan lulusan yang siap menjadi pendidik agama Islam serta
pengelola satuan pendidikan keagamaan Islam.
b. Mempersiapkan lulusan yang berkualitas yang memiliki kekokohan
akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan
kematangan professional serta menguasai teknologi.
c. Mengembangkan
mengembangkan

penelitian
teori-teori

yang
pendidikan

dapat
Islam

melahirkan

dan

baik

jalur

pada

pendidikan formal maupun nonformal.
d. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang lebih bersifat
proaktif

dan

antisipatif

dalam

menghadapi

dan

memecahkan

permasalahan pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di
masyarakat.
e. Mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan dengan perguruan
tinggi di dalam dan luar negeri, masyarakat pengguna lulusan dan
stakeholders lainnya.230
Tujuan pendidikan dan perkuliahan di IAI Nusantara Batanghari
adalah:
a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan
akhlak, keluasan ilmu serta integritas yang tinggi dan penguasaan
Teknologi Informasi.
b. Lahirnya tenaga pendidik agama Islam yang memiliki kompetensi
pedagogic, kepribadian, professional, sosial dan kepemimpinan.
c. Terwujudnya tenaga pendidikan Islam yang terampil dan mampu
mengaplikasikan ilmunya di masyarakat baik ditingkat lokal, nasional
maupun internasional.
d. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan tambahan dalam
membentuk, mengelola dan mengorganisir, merencanakan dan
melaksanakan program pendidikan, melakukan supervisi, monitoring
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dan evaluasi program, dan mengembangkan inovasi-inovasi program
satuan pendidikan keagamaan Islam.231
Harapan lulusan dari pendidikan dan perkuliahan di IAI Nusantara
Batanghari adalah:
a. Kedalaman spiritual
b. Keluhuran akhlak
c. Keluasan ilmu pengetahuan
d. Kematangan professional.232
Sasaran pendidikan dan perkuliahan di IAI Nusantara Batanghari
adalah:
a. Tahun I dan II Membentuk tenaga pendidi agama Islam professional
yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu
serta penguasaan Teknologi Informasi.
b. Tahun III dan IV Membina tenaga kependidikan Islam yang memiliki
kompetensi

pedagogic,

kepribadian,

professional,

sosial

dan

kepemimpinan serta menguasai Teknologi Informasi.
c. Tahun V Menciptakan tenaga kependidikan Islam yang terampil dan
mampu mengaplikasikan ilmunya di masyarakat.233
Kompetensi lulusan dari pendidikan dan perkuliahan di IAI Nusantara
Batanghari adalah: Lulusan Program Studi Pendidikan Agama Islam
(Tarbiyah) dibekali dengan ahlak dan nilai-nilai mulia, pengetahuan, etika
profesi, kepekaan, ketrampilan dan kemampuan sebagai:
a. Komptensi Utama Lulusan
 Menguasai dasar-dasar ilmiah dan disiplin ilmu dalam bidang

Pendidikan Agama Islam sehingga mampu mengidentifikasi,
memahami, menjelaskan, mengevaluasi/menganalisis secara kritis
dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam
bidang Pendidikan Agama Islam
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 Memiliki kemampuan mengembangkan teori teori belajar mengajar,

mengevaluasi hasil belajar, dan merencanakan pembelajaran
Agama Islam dengan penguasaan yang tinggi.
 Memiliki kemampuan mengenali, mengamati, dan melakukan

pendekatan dan penalaran permasalahan berdasarkan kajian Islam
yang benar, untuk keperluan akademis dan profesi Guru Agama
Islam.
 Memiliki kemampuan membedakan dengan jelas, mana yang

ajaran Islam dan mana yang budaya Arab, sehingga dapat
memberikan Pendidikan Agama Islam dengan tepat dan benar.
 Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, benar, dan

santun dalam ragam lisan dan tulisan sebagai Pendidik Profesional,
serta kehidupan sehari-hari.
 Memiliki kemampuan meningkatkan pemahaman teks berbahasa

asing, terutama Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, untuk keperluan
akademis dan profesi Guru Agama Islam.
 Memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan kehidupan

masyarakat profesi.
 Memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk

mengelola dan mengembangkan kemampuan peserta didiknya
 Memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk

penelitian di bidang Pendidikan Agama Islam.234
b. Kompetensi pilihan lulusan
Sarjana Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) dapat bekerja
dan berkarir di lembaga penelitian, lembaga pendidikan (sekolah,
perguruan tinggi (PTN dan PTS)), serta di berbagai instansi
pemerintah ataupun swasta (nasional ataupun multinasional)
sebagai Pendidik Profesional di bidang Pendidikan Agama Islam,
Peneliti Pendidikan Agama Islam, Pemimpin/Manajer Pendidikan
Agama Islam, Konsultan Pendidikan Agama Islam, dsb.
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Menjadi Entreprenuer (wirausahawan) yang berwawasan
teknologi informasi dan komunikasi, dengan mendirikan usaha jasa
di bidang pendidikan seperti Lembaga Pendidikan (SD, SLTP,
SLTA, Perguruan Tinggi), Bimbingan Belajar, atau mendirikan
usaha jasa konsultan di bidang Pendidikan Agama Islam.235
c. Komptensi Pendukung
1) Memiliki kemampuan mengembangkan perilaku kependidikan
berkenaan

dengan

berlandaskan
profesional,

dasar
riset

kehidupan
keilmuan
bidang

dan

kegiatan

kependidikan,

kependidikan,

kependidikan

terutama
dan

etika

organisasi

kependidikan.
2) Memiliki kemampuan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya, dan seni di bidang Pendidikan Agama Islam.
3) Memiliki kemampuan meningkatkan pemahaman teks berbahasa
asing, terutama Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, untuk keperluan
akademis dan Peneliti Pendidikan Agama Islam.
4) Memiliki kemampuan mengenali, mengamati, dan melakukan
pendekatan dan penalaran permasalahan berdasarkan kajian Islam
yang benar, untuk keperluan akademis dan Peneliti Pendidikan
Agama Islam.
5) Memiliki kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis dalam
Bahasa Inggris dan Bahasa Arab khususnya pada bidang
Pendidikan Agama Islam
6) Memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk
penelitian di bidang Pendidikan Agama Islam.236
Visi Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di IAI Nusantara
Batanghari adalah: Menjadi Program Studi yang kompeten dan kompetitif
dalam pengembangan teori dan praktek Manajemen Pendidikan Islam.
Sedangkan misi:
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a. Menyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang intergratif dalam
ilmu-ilmu Manajemen Pendidikan Islam (MPI), baik yang bersifat
teoritis maupun praktis.
b. Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu Manajemen Pendidikan
Islam (MPI) yang berbasis penelitian.
c. Memberikan landasan akhlak dan moral terhadap pengembangan dan
praktek ilmu-ilmu Manajemen Pendidikan Islam (MPI) bagi mahasiswa
dan masyarakat.
d. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang
menjunjung tinggi kebenaran akademis, keterbukaan, kritis, kreatif dan
inovatif serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial, baik
dalam sekala nasional, regional, maupun global.
e. Menyelenggarakan

manejemen

modern

perguruan

tinggi

yang

berorentasi pada mutu, profesionalisme dan keterbukaan serta
memiliki daya saing yang tinggi dan kuat.
f. Menggembangkan tradisi dan interaksi ilmiah yang sehat menuju
peningkatan peran institusi sebagai pusat pengembangan pemikiran
dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam (MPI).
g. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan
dengan lembaga-lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, industri,
dan lain-lain baik dalam maupun luar negeri.
h. Memberikan

perhatian

yang

sungguh-sungguh

terhadap

upaya

implementasi Manajemen Pendidikan Islam dalam konteks keIndonesiaan sekaligus kemordernan.237
Tujuan pendidikan dan perkuliahan di IAI Nusantara Batanghari
adalah:
a. Menyiapkan peserta didik menjadi praktisi manajemen Pendidikan
Islam
b. Memiliki keampuan menjadi tenaga administrastif (Tata Usaha)
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c. Menghasilkan

lulusan

yang

memiliki

kompetensi

paedagogik,

kepribadian sosial, leadership dan jujur
d. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan tugas- tugas
manajemen pada lembaga pendidikan berlandaskan nilai – nilai Islami
e. Menghasilkan lulusan yangn mampu menegakkan keahliannya dalam
kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap
dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan beragama.238
Sasaran pendidikan dan perkuliahan di IAI Nusantara Batanghari
adalah:
a. Menyusun kurikulum program Studi Manajemen Pendidikan Islam
(MPI) sehingga diperoleh kurikulum yang baik dan visioner.
b. Mengelola

kelas

dan

program

belajar

mengajar

Manajemen

Pendidikan Islam (MPI) dengan baik sehingga tercapai suasana
pembelajaran yang ramah, semangat, ilmiah, dan menggembirakan.
c. Melakukan penilaian terhadap belajar siswa dalam pembelajaran
Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dengan baik sehingga diperoleh
objektivitas yang tinggi dan terukur secara akademik.
d. Memecahkan masalah Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dengan
baik sesuai dengan sikap ilmiah dan pola pikir analitis sehingga
tercipta suasana keilmuan yang berterusan dalam bentuk-bentuk
diskusi, seminar, dan pelatihan.
e. Ketepatan dalam menggunakan teknologi dan sistem informasi dalam
menyelesaikan masalah Manajemen Pendidikan Islam (MPI) sehingga
diperoleh keilmuan yang beriringan dengan pemanfaatan teknologi
yang mencerdaskan sekaligus menyejahterakan.
f. Membangun jaringan alumni dan jaringan bisnis dengan berbagai
elemen masyarakat dan lembaga negara dan swasta sehingga
diperoleh kemudahan bagi alumni untuk bekerja dan menciptakan
lapangan kerja.239
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Kompetensi lulusan dari pendidikan dan perkuliahan di IAI Nusantara
Batanghari adalah:
a. Menjadi praktisi Manajemen Pendidikan Islam
b. Memiliki kemampuan menjadi tenaga administratif (Tata Usaha)
c. Menghasilkan

lulusan

yang

memiliki

kompetensi

pedagogik,

kepribadian, leadersip, dan jujur
d. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan tugas–tugas
manajemen pada lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai–nilai
Islami
e. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan keahliannya dalam
kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dalam sikap dan
perilaku yang sesuai dengan kehidupan beragama.240
Visi

Prodi

Hukum

Ekonomi

Syariah

(HES)

pendidikan

dan

perkuliahan di IAI Nusantara Batanghari adalah: “Menjadi Program Studi
yang kompeten dan kompetitif dalam pengembangan teori dan praktek
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Misi pendidikan dan perkuliahan di IAI
Nusantara Batanghari adalah:
a. Menyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang intergratif dalam
ilmu-ilmu Hukum Ekonomi Syariah, baik yang bersifat teoritis maupun
praktis.
b. Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu Hukum Ekonomi Syariah
yang berbasis penelitian.
c. Memberikan landasan akhlak dan moral terhadap pengembangan dan
praktek ilmu-ilmu Hukum Ekonomi Syariah bagi mahasiswa dan
masyarakat.
d. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang
menjunjung tinggi kebenaran akademis, keterbukaan, kritis, kreatif dan
inovatif serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial, baik
dalam sekala nasional, regional, maupun global.
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e. Menyelenggarakan

manejemen

modern

perguruan

tinggi

yang

berorentasi pada mutu, profesionalisme dan keterbukaan serta
memiliki daya saing yang tinggi dan kuat.
f. Menggembangkan tradisi dan interaksi ilmiah yang sehat menuju
peningkatan peran institusi sebagai pusat pengembangan pemikiran
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
g. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan
dengan lembaga-lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, industri,
dan lain-lain baik dalam maupun luar negeri.
h. Memberikan

perhatian

yang

sungguh-sungguh

terhadap

upaya

implementasi Syariah Islam dalam konteks ke-Indonesiaan sekaligus
kemordernan.241
Tujuan pendidikan dan perkuliahan di IAI Nusantara Batanghari
adalah:
a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kecerdasan dan kemampuan akademik dan/atau propfesional di
bidang ilmu-ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang
ilmu-ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta mampu mengupayakan untuk
meningkatkan

taraf

kehidupan

masyarakat

dan

memperkaya

kebudayaan nasional.
c. Menghasilkan sarjana

Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki

kemampuan akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan
profesional dalam menerapkan Ilmunya di tengah masyarakat.
d. Menghasilkan Sarjana Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki
kemampuan melakukan penelitian di bidang Hukum Ekonomi Syariah
yang mampu menjawab desakan, perlunya penyusunan hukum
terapan bagi peradilan agama dan berkembangnya pemikiran tentang
perlunya reaktualisasi Hukum Ekonomi Syariah.
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e. Menghasilkan Sarjana Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki keahlian
hukum niaga Islam dan mampu menyelesaikan sengketa ekonomi
syariah.
f. Menghasilkan

sarjana

Hukum

Ekonomi

Syariah

yang

mampu

mengembangkan profesi hukum syariah di peradilan, baik sebagai
hakim, panitera, advokat, maupun penyuluh Hukum Ekonomi Syariah
di masyarakat.242
Sasaran pendidikan dan perkuliahan di IAI Nusantara Batanghari
adalah:
a. Menyusun kurikulum program Studi Hukum Ekonomi Syariah sehingga
diperoleh kurikulum yang baik dan visioner.
b. Mengelola kelas dan program belajar mengajar Hukum Ekonomi
Syariah dengan baik sehingga tercapai suasana pembelajaran yang
ramah, semangat, ilmiah, dan menggembirakan
c.

Melakukan penilaian terhadap belajar siswa dalam pembelajaran
Hukum Ekonomi Syariah dengan baik sehingga diperoleh objektivitas
yang tinggi dan terukur secara akademik

d. Memecahkan masalah Hukum Ekonomi Syariah dengan baik sesuai
dengan sikap ilmiah dan pola pikir analitis sehingga tercipta suasana
keilmuan yang berterusan dalam bentuk-bentuk diskusi, seminar, dan
pelatihan.
e. Ketepatan dalam menggunakan teknologi dan sistem informasi dalam
menyelesaikan masalah Hukum Ekonomi Syariah sehingga diperoleh
keilmuan yang beriringan dengan pemanfaatan teknologi yang
mencerdaskan sekaligus menyejahterakan.
f. Membangun jaringan alumni dan jaringan bisnis dengan berbagai
elemen masyarakat dan lembaga negara dan swasta sehingga
diperoleh kemudahan bagi alumni untuk bekerja dan menciptakan
lapangan kerja.243
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Kompetensi lulusan pendidikan dan perkuliahan di IAI Nusantara
Batanghari adalah:
a. Memiliki kemampuan menjadi hakim,
b. Menjadi praktisi hukum ekonomi syariah
c. Menjadi pelaku dalam hukum perbankan Syariah
d. Memiliki kemampuan menjadi advokat
e. Menjadi konsultan hukum ekonomi di pengadilan dan lembaga
keuangan syariah
f. Menjadi pengurus dalam Dewan Syariah Nasional
g. Menjadi pengurus dalam Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga
keuangan syariah
h. Menjadi penyuluh bidang ekonomi dan bisnis syariah
i.

Ahli dalam bidang legal drafting.244
Merencanakan, dalam arti pemimpin perguruan tinggi benar-benar

memikirkan dan merumuskan dalam suatu program tujuan dan tindakan
yang dilakukan yang berorientasi kepada pelaksanaan masa mendatang.
Terkait hal itu, maka wawancara peneliti dengan pemimpin IAI Nusantara
Batanghari berinisial ZQ mengatakan bahwa: “Setiap usaha yang saya
lakukan untuk perguruan tinggi ini dimulai dengan rencana, meskipun
rencananya masih sangat umum sekali, misalnya rencana membangun
perguruan tinggi, merekrut dosen-dosen yang berkemampuan baik,
merekrutmen mahasiswa dari luar Tebo.”245
Berdasarkan visi yang ada bisa dipahami bahwa rencana yang
disusun oleh IAI Nusantara Batanghari sangat mengedepankan amanat
masyarakat, visi yang ada mengikuti keinginan, hasrat, kebutuhan,
pemikiran dan bantuan masyarakat, terutama masyarakat di Tebo.
Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemimpin, beliau menjelaskan
bahwa: “IAI Nusantara Batanghari memiliki riwayat yang panjang sebagai
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lembaga pendidikan agama Islam kebanggaan masyarakat. Sampai saat
ini masih bisa bertahan di bawah kepemimpinan saya.”246
Berdasarkan keterangan ini, maka dapat diketahui bahwa pada visi
disebutkan kata “tekad”, dan ini juga yang sampai saat ini masih
implementasikan pada berbagian fungsi-fungsi manajerial kampus,
misalnya bertekad mempertahankan pola pendidikan sekarang yang
mengadopsi sistem UIN.
Wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa sudah
ada rencana peningkatan mutu lulusan. Pemimpin perguruan tinggi telah
memiliki rencana agar dosen ke depannya bisa berkualitas dalam dengan
meningkatkan kinerja. Pelaksanaan tugas pemimpin perguruan tinggi
selama ini dalam bidang perencanaan diketahui dari observasi bahwa
pimpinan menyampaikan secara lisan agar dosen-dosen melaksanakan
tugas kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.247
Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa tugas
pemimpin perguruan tinggi melakukan peningkatan mutu lulusan dengan
membuat rencana yang disosialisasikan melalui rapat kampus bersama
dosen. Peningkatan mutu lulusan juga dibarengi dengan kemampuan
menjabarkan visi pimpinan peguruan tinggi di kampus sebagai rencana
strategis kampus. Berdasarkan observasi diperoleh keterangan bahwa
setiap komponen hanya menjalankan tugas masing-masing sesuai
dengan rencana kerja yang ada. Mereka tidak memahami pola dan
hubungan kerja secara utuh dan bekerja sesuai visi. Namun demikian
mereka mengetahui dengan siapa mereka harus berhubungan dan
bagaimana hubungan itu dilaksanakan, dan dalam konteks hubungan
SDM ponpes dengan pemimpin perguruan tinggi mereka menjalankan
tugasnya dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
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pemimpin

perguruan

tinggi

khususnya

yang

berkenaan

dengan

248

pengelolaan dosen.

Visi dijabarkan dalam program kerja. Wawancara dengan AS, wakil
pemimpin di mana mengatakan telah ada rencana peningkatan mutu
lulusan sebagai bagian dari pengelolaan IAI Nusantara Batanghari,
apalagi kampus ini memiliki penjaminan mutu. Upaya mengelola SDM
ponpes dengan memperhatikan kompetensi, disiplin kerja, kesejahteraan
dosen dan pelatihan dosen. Hal ini merupakan kebutuhan masa depan,
untuk mempersiapkan masa depan yang baik ataupun untuk mencegah
hambatan-hambatan dari rintangan-rintangan guna mengatasi persoalanpersoalan yang akan timbul.
2. Pengorganisasian Pimpinan dalam Meningkatkan Mutu Lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi
Pengorganisasian pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan
perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi adalah:
a. Pengorganisasian Mutu Lulusan IAI Yasni Bungo
Mengorganisasi berarti bahwa pimpinan kampus menghimpun dan
mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber-sumber material
kampus, sebab keberhasilan perguruan tinggi sangat bergantung pada
kecakapan dalam mengatur dan mendayagunakan berbagai sumber
dalam mencapai tujuan.
Pengorganisasian di perguruan tinggi merupakan keseluruhan
proses untuk memilih dan memilah orang-orang (dosen dan personel
kampus lainya) serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk
menunjang tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai kualitas
pendidikan dan lulusan yang lebih baik, termasuk di dalamya kegiatan
penetapan tugas dan tanggung jawab demi tercapainya tujuan tersebut.
Sedangkan SO, salah satu dosen IAI Yasni Bungo juga mengatakan:
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“Pembagian tugas secara tepat sangat membantu kami dalam bekerja
meningkatkan lulusan yang berkualitas.”249
Rektor IAI Yasni Bungo menjelaskan bahwa “Segala sesuatu yang
menyangkut urusan kurikulum diserahkan diberikan kepada waka
kemahasiswaan dan Rektor I, sedangkan urusan hubungan kerja sama
diserahkan kepada Rektor I. Sedangkan urusan mutu diserahkan ke
lembaga penjaminan mutu.”250
Kegiatan organisasi yang lain adalah membuat kelas yang sesuai
dengan jumlah mahasiswa. Semakin besar jumlah mahasiswa dalam satu
kelas, semakin tidak efektif kegiatan perkuliahan.251 Semakin kecil kelas,
semakin efektif kegiatan perkuliahan. Dengan kelas kecil, dosen dapat
memberi perhatian penuh pada mahasiswa. Metode perkuliahan dapat
dilakukan secara variatif, interaktif, aktif dan kreatif. Mahasiswa dapat
terlibat penuh dalam pembelajaran. Kebijakan untuk pencapaian kualitas
pendidikan dan lulusan yang sesuai target kampus.
Keterangan pimpinan kampus dan dosen menjelaskan bahwa hal
yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Dengan demikian,
pengorganisaan adalah usaha peningkatan kualitas pendidikan yang
dilakukan di IAI Yasni Bungo dengan menempatkan personil yang tepat
dalam bertugas dan melakukan pengembangan diri.
b. Pengorganisasian Mutu Lulusan IAI Tebo
Pimpinan perguruan tinggi harus mampu menanamkan, memajukan
dan meningkatkan nilai mental, moral, fisik, karakteristik dan keteladanan
pimpinan perguruan tinggi melalui sikap, perbuatan dan perilaku termasuk
penampilan kerja dan fisik. Wawancara dengan NH, Kepala IAI Tebo
dimana mengatakan sebagai pemimpin adalah orang yang menjadi
panutan bagi dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi. Perkataan,
perbuatan yang dilihat atau didengar dosen dan mahasiswa akan masuk
ke dalam jiwanya. Untuk itu pimpinan perguruan tinggi akan berusaha
249
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memberikan contoh yang terbaik dalam mengelola kampus yang bisa
diberikan seperti dalam kedisiplinan dan kewibawaan. Kelemahan kecil
yang ditemukan pada saat dosen mengajar telah diterima dosen untuk
diperbaiki seperti disiplin mengajar 16 kali tata muka, menyelenggarakan
ujian tengah dan akhir semester, memiliki karya ilmiah yang berstandar.252
Pimpinan perguruan tinggi sebagai figur sentral harus menyadari
bahwa terbentuknya kebiasaan, sikap, dan prilaku dalam konteks kultur
perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh pribadi, gaya kepemimpinan,
dan cara

dia melihat perkembangan ke depan yang bersifat visioner.

Perkembangan kultur perguruan tinggi yang lebih baik dan sehat harus
dimulai

dari

kepemimpinan

pimpinan

perguruan

tinggi.

Pimpinan

perguruan tinggi yang mampu membangun tim kerja, belajar dari dosen,
staf tata usaha dan mahasiswa, terbuka untuk jalur komunikasi dengan
lingkungan, luas akses informasi akan mampu mengembangkan kultur
positif perguruan tinggi demi terwujudnya mutu lulusan perguruan tinggi
mandiri.
Pendidikan merupakan sebuah investasi sumber daya manusia
jangka panjang yang memiliki nilai strategis bagi eksistensi peradaban
manusia. Maka sangat wajar jika hampir setiap negara menempatkan
variabel pendidikan sebagai variabel utama dalam rangka pembangunan
bangsa dan negaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh Indonesia. Hal
ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang
menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini akan tercapai melalui proses
pendidikan yang melibatkan banyak pihak (stakeholders), salah satunya
adalah dosen atau pendidik yang memiliki kompetensi dan kemampuan
dalam melaksanakan dan mendesain pembelajaran dengan baik.
Mengorganisasi

berarti

bahwa

rektor

menghimpun

dan

mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber-sumber material
perguruan tinggi, sebab keberhasilan perguruan tinggi sangat bergantung
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pada kecakapan dalam mengatur dan mendayagunakan berbagai sumber
dalam mencapai tujuan. Observasi di IAI Tebo menemukan bahwa segala
sesuatu yang menyangkut urusan intrakurikuler diserahkan diberikan
kepada wakil rektor bidang kemahasiswaan dan wakil rektor bidang waka
kurikulum.253
Kegiatan organisasi yang lain adalah membuat jurusan yang sesuai
dengan jumlah mahasiswa. Semakin besar jumlah mahasiswa dalam satu
jurusan, semakin tidak efektif kegiatan perkuliahan.254 Metode perkuliahan
dapat dilakukan secara variatif, interaktif, aktif dan kreatif. Mahasiswa
dapat terlibat penuh dalam perkuliahan. Kebijakan untuk pencapaian
kualitas pendidikan dan lulusan yang sesuai target perguruan tinggi.
Pengorganisasian di perguruan tinggi merupakan keseluruhan proses
untuk memilih dan memilah orang-orang (dosen dan personel perguruan
tinggi lainya) serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk
menunjang tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai kualitas
pendidikan dan lulusan yang lebih baik, termasuk di dalamya kegiatan
penetapan tugas dan tanggung jawab demi tercapainya tujuan tersebut.
Sedangkan Nurwahid, salah satu dosen Perguruan tinggi Tsanawiyah
Bahrul „Ulum juga mengatakan: “Pembagian tugas secara tepat sangat
membantu kami dalam bekerja meningkatkan lulusan yang berkualitas.”255
Keterangan rektor dan dosen menjelaskan bahwa hal yang dilakukan
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan. Dengan demikian,
pengorganisaan adalah usaha peningkatan kualitas pendidikan yang
dilakukan di Perguruan tinggi IAI Tebo dengan menempatkan personil
yang tepat.
Kepala

IAI

Tebo

melalui

pengalaman,

sifat

kepemimpinan,

kemahiran dan keterampilan yang dimilikinya, merupakan faktor yang
mempengaruhi profesionalisme bawahannya seperti dosen. Mengingat
pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, maka
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mutu lulusan pendidikan sangat bergantung pada unsur manusianya,
salah satunya dosen.
NH, pimpinan perguruan tinggi mengatakan bahwa saya berusaha
membagi tugas kerja sesuai dengan kemampuan dosen di IAI Tebo ini.
Untuk itu hal ini berusaha semaksimal mungkin.256 Pimpinan perguruan
tinggi telah membagi tugas untuk dosen di perguruan tinggi. Pimpinan
perguruan tinggi juga berusaha akan berusaha memberikan contoh dalam
melaksanakan tugas yang terbaik yang bisa diberikan dalam mengelola
kelas, seperti dengan datang tepat waktu ke perguruan tinggi dan pulang
pada waktu yang telah dijadwalkan, tegas dalam menyelesaikan masalah.
Rencana ini merupakan wujud pelaksanaan kompetensi dosen.
Berikut daftar hadir dosen di IAI Tebo yang harus dipatuhi semua
warga perguruan tinggi:
1) Dosen yang mengajar pada jam pertama diwajibkan hadir sebelum
perkuliahan dimulai.
2) Setiap hari menandatangani daftar hadir.
3) Dosen yang terlambat hadir wajib menggantinya di hari lain.
4) Pada saat ada jam mengajar, dosen dilarang keluar lokasi perguruan
tinggi, menerima tamu sehingga meninggalkan mahasiswa.
5) Apabila

terpaksa

keluar

lokasi

perguruan

tinggi

sebagaimana

disebutkan pada poin 4 dosen harus izin kepada pimpinan perguruan
tinggi dan memberi tugas pada mahasiswa.257
Pimpinan perguruan tinggi bekerja sama dengan dosen dalam
mendesain kegiatan sesuai standar lulusan. Kepala IAI Tebo juga
mengorganisasikan kerangka kerja dosen dalam perangkat aturan
mengajar, sehingga dosen bisa memaksimalkan kompetensinya dalam
mengajar. Perangkat aturan tersebut dalam bentuk tata tertib mengajar.
Tata tertib mahasiswa terdiri atas tugas dan kewajiban mahasiswa, aturan
berpakaian dan larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa
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hal ini dibuat dengan tujuan agar dosen bisa mengembangkan
kompetensinya terhadap sasaran didiknya tanpa ada hambatan atau
rintangan.258
Mutu lulusan bisa ditargetkan pimpinan perguruan tinggi secara
mandiri

dan

profesional

dengan

kemampuan

manajemen

serta

kepemimpinan yang tangguh, mampu mengambil keputusan dan prakarsa
untuk meningkatkan mutu dosen. Kemandirian pimpinan perguruan tinggi
diperlukan, terutama untuk memobilisasi sumber daya perguruan tinggi
seperti dosen dalam kaitannya dengan pembagian tugas kerja dosen.
c. Pengorganisasian Mutu Lulusan IAI Nusantara Batanghari
Mutu lulusan dicapai dengan kerja sama tim yang solid dan
berkualitas. Pimpinan dan dosen adalah ujung tombak kerja bidang
administrasi dan bagi perguruan tinggi karyawan sangat membantu
aktivitas administrasi kantor di perguruan tinggi.
Observasi peneliti untuk mendapatkan informasi distribusi SDM
dosen dalam tugasnya sesuai prinsip the right man and right place
menemukan bahwa pengelompokkan sesuai dengan komptensi SDM
sudah ada dan menjadi kebaisaan bagi SDM yang baru di terima dengan
melihat latar belakang dan kemampuan ketika wawancara. Ijazah
merupakan point administrasi ketika perekrutan selanjunya diadakan tes
mengajar, wawancara kemampuan jika penerimaan pendidik. Jika
pendidik bidang studi umum mak juga diwawancara seputar pengetahuan
umum yang di butuhkan dengan melihat akhlak dan perilaku baik pendidik
atau tenaga kependidikan.259
Menurut AW bahwa pengorganisasian dan penempatan SDM baik
itu dari unsur pendidik seperti pendidikan dosen dan keahliannya atau
berupa ijazah dan kompetensi yang ia miliki. untuk selanjutnya Bila kami
ragu maka akan kami adakan wawancara dan tes kemampuan.260
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Menurut ZQ, bahwa penempatan SDM perguruan tinggi kami
tentunya mempertimbangkan aspek kemampuan dan kebutuhan yang
tepat sehingga akan sesuai hasil yang diinginkan walaupun dalam
pelaksanaannya ada beberapa sumber daya yang ada merangkap jabatan
seperti seorang dosen yang menjabat sebagai operator komputer, itu
semua karena pertimbangan keuangan dan efisiensi.261
Kemudian menurut SK bahwa pengorganisaian SDM perguruan
tinggi

kami

tentunya

mempertimbangkan

aspek

kemampuan

dan

kebutuhan yang tepat sehingga akan sesuai hasil yang diinginkan
walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa sumber daya yang ada
merangkap jabatan seperti seorang dosen yang menjabat sebagai
operator komputer, itu semua karena pertimbangan keuangan dan
efektif.262
Tenaga pengajar / dosen pada IAI Nusantara Batanghari terdiri dari
dosen tetap, dosen diperbantukan dan dosen tidak tetap. Dosen tetap dan
dosen tidak tetap adalah dosen yang diangkat oleh yayasan. Dosen
diperbantukan adalah dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan
oleh Pemerintah berdasarkan usulan Pengurus Yayasan yang ditugaskan
pada IAI Nusantara Batanghari.
IAI Nusantara Batanghari, seperti halnya lembaga pendidikan
lainnya, juga memiliki struktur organisasi yang berguna untuk mengatur
kelancaran proses pembelajaran. Lembaga tertinggi dalam organisasi
Ponpes

ialah yayasan kampus, bertanggung jawab atas segala

pelaksanaan dan perkembangan dan pendidikan dan pengajaran di
Kampus ini untuk tugas dan kewajiban keseharian amanat ini dijalankan
oleh pemimpin kampus. Pemimpin kampus merupakan badan eksekutif
yang dipilih oleh yayasan IAI Nusantara Batanghari, dengan demikian
pemimpin adalah mandataris Yayasan yang mendapat amanah untuk
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menjalankan keputusan-keputusan dan bertanggung jawab kepada
Yayasan.
Pengorganisasian

kerja

dilakukan

pemimpin

IAI

Nusantara

Batanghari menempatkan semua dosen yang ada dan terbatas untuk
bekerja sesuai kompetensinya. Observasi bahwa supaya mampu
mengerjakan tugas kerja yang sesuai harapan kampus, maka di awal
tahun biasanya diadakan rapat mengenai kesanggupan mengajar dan
honor yang diterima setiap bulan sesuai Tupoksinya. dosen yang bekerja
diutamakan yang sudah lama mengabdi di kampus ini.”263
Pemimpin kampus mendorong dosen bekerja sesuai dengan
tugasnya setelah dosen diberikan tugas pokok dan fungsinya. Berikut
tugas dosen di IAI Nusantara Batanghari, yaitu: melaksanakan pengajaran
seperti program semester atau RPS dan lembar kegiatan mahasiswa.
dosen melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan
penilaian belajar, ulangan semesteran,melaksanakan analisis hasil
ulangan harian. dosen melaksanakan program perbaikan dan pengayaan,
mengisi

daftar

nilai

mahasiswa

serta

melaksanakan

kegiatan

membimbingn dosen dalam kegiatan proses belajar mengajar. dosen
membuat alat pelajaran/alat peraga, menciptakan karya seni, mengikuti
kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, melaksanakan
tugas tertentu di kampus dan mengadakan pengembangan bidang
pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. dosen menyiapkan
administrasi kelas yang

meliputi papan absensi mahasiswa, daftar

pelajaran kelas, daftar piket kelas, buku kegiatan pembelajaran/buku
kelas dan dosen membuat daftar kumpulan nilai mahasiswa (legger),
pembuatan catatan khusus tentang mahasiswa, pencatatan mutasi
mahasiswa, penyusunan buku laporan penilaian hasil belajar dan
pembagian buku laporan penilaian hasil belajar.264
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Pemimpin perguruan tinggi telah membagi tugas untuk dosen di
perguruan tinggi. Pemimpin perguruan tinggi juga berusaha memberikan
contoh dalam melaksanakan tugas yang terbaik yang bisa diberikan
dalam mengelola kampus.
3. Pelaksanaan Pimpinan dalam Meningkatkan Mutu Lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi
Pelakasanaan

pimpinan

dalam

meningkatkan

mutu

lulusan

perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi adalah:
a. Pelaksanaan Mutu Lulusan IAI Yasni Bungo
Penggerakan membutuhkan kepemimpinan untuk memobilasikan
semua sumber daya manusia agar bekerja sesuai tugas yang sudah
diberikan pimpinan kampus. Kepemimpinan merupakan kegiatan usaha,
cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar
mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan
organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. Di IAI Yasni Bungo,
pimpinan kampus sebagai penggerak, yakni usaha yang dilakukan oleh
seorang pimpinan kepada para bawahannya dengan jalan mengarahkan
dan memberikan petunjuk agar mereka mau melaksanakan tugasnya
dengan baik menuju tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.
Tentang hal ini, berikut wawancara dengan

pimpinan kampus: “Saya

memimpin seluruh dosen dan karyawan agar bisa bekerja setiap waktu
sesuai rencana kerja yang ada. Kualitas pendidikan dan lulusan bisa
tercapai jika saya memimpin dengan benar setiap bawahan saya dalam
bekerja dan memperhatian kebutuhan lulusan setiap saat.”265
Rektor selama ini banyak bekerja secara demokratis bersama wakil
dan bawahannya. Sehingga Kualitas lulusan bisa direncanakan dan
dicapai secara bersama-sama.”266 Pelaksanaan mutu lukusan IAI Yasni
Bungo adalah:
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1) IAI menyelenggarakan program pendidikan secara efisien dan
produktif dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal.
2) IIA menyusun pedoman umum kompetensi mutu lulusan berdasarkan
aspek akademik, aspek profesional, aspek kepribadian, dan aspek
sosial sesuai dengan visi dan misi IAI.
3) IAI melakukan tracer study secara periodik dengan membentuk Tim
Studi Penelusuran lulusan/alumni.267
Wawancara dengan salah satu wakil rektor mengatakan bahwa: IAI
Yasni sudah menyelenggarakan program pendidikan, meskipun belum
sepenuhya efisien dan produktif dan memanfaatkan sumberdaya yang
ada. IAI Yasni juga sudah menyusun pedoman umum kompetensi mutu
lulusan

berdasarkan

aspek

akademik,

aspek

profesional,

aspek

kepribadian, dan aspek sosial sesuai dengan visi dan misi IAI, meskipun
semuanya belum tercapai. IAI Yasni melakukan tracer study secara
periodik dengan membentuk Tim Studi Penelusuran lulusan/alumni dan
tim ini belum bekerja secara efektif sehingga belum ada laporan secara
periodik..268
Memandang masyarakat itu sebagai laboratorium untuk belajar,
berarti penting bagi dosen-dosen untuk mengetahui fasilitas-fasilitas apa
yang tersedia di dalam masyarakat yang diperlukan dalam belajar.
Instansi-instansi pemerintah dan swasta, sifat-sifat dan ciri-ciri geografis
sumber-sumber alam, keadaan flora dan fauna, kondisi-kondisi yang
mempengaruhi kesehatan penduduk, masalah-masalah sosial tentang
perumahan, jalan-jalan, persediaan air minum, transportasi serta lalu
lintas, dan lain-lain. Semua ini merupakan faktor-faktor masyarakat yang
sangat penting diketahui dalam hubunganya dalam program kuliah di
daerah. Wawancara dengan rektor sebagai berkut: “Semua aspek yang
melibatkan elemen masyarakat di dalamnya selalu diusahaan untuk
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dilibatkan semaksimal mungkin. Hal ini dimaksudkan agar lulusan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.”269
Wawancara di atas menjelaskan bahwa Semua aspek yang
melibatkan elemen masyarakat di dalamnya selalu diusahaan untuk
dilibatkan semaksimal mungkin. Hal ini dimaksudkan agar lulusan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Pengamatan di IAI Yasni Bungo yaitu
pimpinan kampus dan dosen sedang rapat bulanan para majelis dosen
dan pimpinan kampus. Salah satu agenda yang dibahas adalah
sosialisasi

KKNI

dan

pemanfaatan

buku

perpustakaan

secara

maksimal.270
Pelaksanaan mutu lulusan hanya bisa tercapai jika memperhatikan
akreditasi setiap program studinya. Wawancara dengan Sekretaris
Kompertis Wilayah XIII mengatakan bahwa: “Berdasarkan hasil akreditasi
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, PTKIS Provinsi Jambi
mendapat akreditasi yang tidak buruk, walau belum banyak yang
mendapat akreditasi puncak, rata-rata sedang-sedang saja, antara B dan
C. Sekretaris Kopertais Wilayah

XIII

menjelaskan

bahwa

terjadi

peningkatan akreditasi pada tahun 2018 nilai akreditasi prodi PTKIS
Provinsi Jambi meningkat mencapai 55%, yang belum terakreditasi
meraih nilai C hampir 40%, dan 5% sedang proses, submit di BAN PT.
Menurut As‟ad Isma, pihaknya terus mendorong pendirian unit kerja
seperti pusat penelitian dan pengabdian masyarakat, pusat penjaminan
mutu yang selama ini terkoordinasi di bawah wakil ketua 1 dan 3. Lebih
lanjut As‟ad juga menjelaskan bahwa hingga tahun 2018, 80% PTKIS di
Provinsi Jambi sudah mendirikan unit unit kerja sesuai dengan kebutuhan
pembenahan mutu pendidikan tinggi.271
Dalam hal ini ada komitmen dari PTKIS di Provinsi Jambi dalam
melakukan pembenahan manajemennya.

Sekretaris Kopertais Wilayah

XIII menjelaskan bahwa terjadi peningkatan akreditasi pada tahun 2018
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nilai akreditasi prodi PTKIS Provinsi Jambi meningkat mencapai 55%,
yang belum terakreditasi meraih nilai C hampir 40%, dan 5% sedang
proses, submit di BAN PT. Menurut As‟ad Isma, pihaknya terus
mendorong pendirian unit kerja seperti pusat penelitian dan pengabdian
masyarakat, pusat penjaminan mutu yang selama ini terkoordinasi di
bawah wakil ketua 1 dan 3. Lebih lanjut As‟ad juga menjelaskan bahwa
hingga tahun 2018, 80% PTKIS di Provinsi Jambi sudah mendirikan unit
unit kerja sesuai dengan kebutuhan pembenahan mutu pendidikan
tinggi.272 Dalam hal ini ada komitmen dari PTKIS di Provinsi Jambi dalam
melakukan pembenahan mutu pendidikannya.
IAI Yasni Bungo telah melakukan pembenahan terhadap mutu
pengelolaan perguruan tinggi. Berdasarkan wawancara dengan Ketua IAI
Yasni Bungo pihaknya telah, mengajukan perubahan alih status menjadi
Institut pada Oktober 2018. Pihak sedang menunggu asesor untuk
melakukan perubahan alih status. IAI Yasni Bungo

juga berusaha

semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan maksimal kepada
mahasiswa.273
Keinginan untuk maju dari PTKIS di Provinsi Jambi ini juga
dibuktikan dengan adanya pengajuan perubahan alih status dari STAI
atau STIT menjadi Universitas atau Institut. Berdasarkan informasi
diterima dari Kopertais Wilayah XIII terdapat tiga STAI di Provinsi Jambi
yang telah turun SK alih statusnya salah satunya IAI Yasni Bungo.
Dalam hal pengembangan dosen, IAI Yasni Bungo dan 2 IAI yang
penulis juga telah membenahi manajemennya. Berdasarkan pengamatan
awal ketiga PTKIS ini telah berusaha meningkatkan kualitas dosennya
dengan mendorong dosen-dosen tetapnya untuk melanjutkan studi S3.274
Kualitas dan kompetensi dosen sangat mempengaruhi kualitas proses
pembelajaran dan mutu lulusan perguruan tinggi.
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Dalam hal pengelolaan penelitian dan pengabdian ketiga PTKIS
juga telah melakukan perubahan, seperti halnya pelibatan penelitian
bersama yang antara dosen dan mahasiswa dan pengabdian perguruan
tinggi terhadap desa binaan. Penelitian bersama antara dosen dan
mahasiswa ini tidak termasuk mahasiswa, tetapi penelitian bersama ini
akan dijadikan sebagai landasan PTKIS dalam membuat kebijakan
kampus dalam pengembangan perguruan tinggi. Pengabdian masyarakat
yang dilakukan kampus adalah terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata
Mahasiswa.275 Tiga PTKIS tersebut juga telah melaksanakan manajemen
asset dalam rangka memenuhi fasilitas pembelajaran di kampus.
Penyedian ruang kuliah, perpustakaan, dan fasilitas pembelajaran lainnya
seperti infokus yang dapat mempermudah mahasiswa dalam proses
pembelajaran.276
Masalah pembiayaan menjadi masalah yang sangat penting dalam
manajemen perguruan tinggi. Berdasarkan wawancara dan pengamatan
yang dilakukan peneliti, pembiayaan yang dilaksanakan di PTKIS masih
mengandalkan uang SPP dari mahasiswa sebagai sumber utamanya.
Selain itu, ada juga pembiayaan dengan mengajukan permohonan
bantuan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk membangun gedung
dan sarana pembelajaran. Akan tetapi pembiayaan dengan permohonan
ini kurang efektif, karena sifatnya berkala.277 Pembiayaan pendidikan
merupakan faktor yang tidak dapat dihindarkan keberadaannya dalam
menyediakan

komponen-komponen

input

pendidikan.

Pembiayaan

maksimal tentunya akan menghasilkan raw input pendidikan untuk
menghasilkan lulusan yang bermutu.
Begitu Juga dengan IAI Yasni Bungo, pihaknya telah melakukan
manajemen kurikulum perguruan tinggi berdasarkan kurikulum KKNI.
Seperti yang diungkapkan kepala LPMA yang menyatakan bahwa setiap
awal semester para dosen diminta untuk membuat dan menyerahkan RPS
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sesuai dengan KKNI. Hal tersebut dilaksanakan setelah mendatangkan
narasumber dari UIN untuk memberikan materi pengembangan KKNI.
Setelah materi dilaksanakan

IAI Yasni Bungo

membentuk tim

pengembang kurikulum dari masing-masing prodi untuk mendesain
kurikum sesuai dengan KKNI dan mensosialisasikan kepada semua
dosen.278
Dalam hal mutu lulusan, ketiga PTKIS belum menunjukkan kualitas
mutu lulusannya. Hal ini berdasarkan pada animo masyarakat yang
kurang percaya terhadap mutu lulusan. Sebagian masyarakat lebih
memilih perguruan tinggi negeri dari pada PTKIS. Keputusan memilih
PTKIS adalah sebagai alternative terahir jika tidak diterima pada
perguruan tinggi negeri.279
Berdasarkan wawancara dengan X, salah satu mahasiswa
Universitas Negeri Y menyatakan bahwa dirinya tidak memilih perguruan
tinggi keagamaan islam dikarenakan kuliah di perguruan tinggi negeri
lebih berkelas dibandingkan dengan perguruan tinggi keagamaan islam
swasta.280 Selain itu mahasiswa A mahasiswa pada universitas negeri Z
menyatakan bahwa akreditasi di univeristas negeri lebih tinggi dari pada
perguruan tinggi keagamaan islam swasta. Selain itu menurutnya
kebutuhan dunia kerja bukan hanya sekedar menjadi tukang agama..281 Di
sisi lain kepala sekolah B juga memberikan keterangan bahwa lebih
memilih lulusan dari perguruan tinggi negeri daripada PTKIS. Dia
mengatakan lulusan perguruan tinggi negeri lebih mempunyai kompetensi
daripada PTKIS. 282
Berdasarkan keterangan diatas animo masyarakat tentang mutu
lulusan PTKIS di Provinsi Jambi masih sangat rendah. Hal ini tentu
menjadi kontras dengan hakekat perguruan tinggi sebagai lembaga
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pendidikan tinggi yang memberikan layanan pendidikan sesuai dengan
amanah Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
Disisi lain prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang
transparan juga harus menjadi perhatian PTKIS di Provinsi Jambi dalam
mengelola lembaga pendidikan tinggi.

b. Pelaksanaan Mutu Lulusan IAI Tebo
Pada peningkatan mutu lulusan dibutuhkan kemampuan pimpinan
perguruan tinggi menggerakkan semua dosen untuk menyelesaikan
tugas-tugas kependidikan, meningkatkan hubungan kerja antar dosen,
membina kerja sama, menggerakkan dosen, dan memberi motivasi kerja
bagi dosen agar bisa kompetensi dosen. Saat dimintai keterangan
mengenai kompetensi dosen maka semua dosen ini memberi informasi
yang penting tentang hal itu. Mengenai penting atau tidaknya kompetensi
dosen di IAI Tebo.
Pimpinan

perguruan

tinggi

telah

menunjukkan

perannya

meningkatkan mutu lulusan, salah satu yang dilakukan pimpinan
perguruan tinggi adalah melakukan arahan dengan memberikan motivasi
kepada tenaga pendidik, meskipun hanya sebentuk pujian dan teguran.
Pimpinan perguruan tinggi juga menangani kasus-kasus mahasiswa
akibat

pelanggaran

tata

tertib

perguruan

tinggi.283

Berdasarkan

wawancara dengan pimpinan perguruan tinggi dan dosen IAI Tebo
dimana pimpinan perguruan tinggi memiliki peran dan fungsi yang
strategis

dalam

melaksanakan

tugasnya

sebagai

pimpinan

untuk

memberikan pengayoman kepada setiap dosen untuk bisa melaksanakan
kompetensi dosen secara layak dan maksimal.
Tingkah laku dosen di IAI Tebo pada umumnya merupakan
penampilan kepribadiannya, merupakan contoh dan suri tauladan para
mahasiswa- mahasiswa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang
dosen memiliki komitmen dalam menjalani profesi dosen di IAI Tebo.
283
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Kepemimpinan kepala IAI Tebo berfungsi sebagai pengendali terhadap
jalannya usaha untuk pengelolaan kompetensi dosen di perguruan tinggi.
Meskipun seorang pemimpin selalu dihadapi banyak masalah untuk dosen
seperti sumber daya manusia (tenaga pengajar), sarana dan prasarana
yang kurang lengkap. Untuk itu, pimpinan perguruan tinggi sebagai faktor
sentral penentu kebijakan, demi kemajuan pendidikan di perguruan tinggi
harus telah memiliki pandangan mengenai pentingnya dosen dikelola
dengan baik.
Penggerakan membutuhkan kepemimpinan untuk memobilasikan
semua sumber daya manusia agar bekerja sesuai tugas yang sudah
diberikan rektor. Kepemimpinan merupakan kegiatan usaha, cara, teknik
dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan
ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi
dengan efisien, efektif dan ekonomis. Di IAI Tebo rektor sebagai
penggerak, yakni usaha yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada
para bawahannya dengan jalan mengarahkan dan memberikan petunjuk
agar mereka mau melaksanakan tugasnya dengan baik menuju
tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Tentang hal ini, berikut
wawancara dengan rektor: “Saya memimpin seluruh dosen dan karyawan
agar bisa bekerja setiap waktu sesuai rencana kerja yang ada. Kualitas
pendidikan dan lulusan bisa tercapai jika saya memimpin dengan benar
setiap bawahan saya dalam bekerja.”284
Pengamatan di Kampus yaitu rektor dan dosen sedang rapat
bulanan para dosen dan rektor. Salah satu agenda yang dibahas adalah
sosialisasi

Kurikulum

KKNI.285

Kepemimpinan

kepala

IAI

Tebo

memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah maupun yayasan
yang selalu konsisten untuk mewujudkan
kompetensi dosen yang profesional,

perguruan tinggi yang

sehingga dosen yang memiliki

kesiapan intelektual, emosional, dan moral etis yang tinggi, maka upaya
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yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi dalam mengadapi berbagai
kendala menuju kompetensi dosen sangat tepat dilakukan dengan
pengadaaan fasilitas perguruan tinggi. Wawancara dengan SB, yang
mengatakan bahwa rapat kurikulum pernah dilaksanakan merupakan
gabungan perguruan tinggi, dan kegiatan dibiayai oleh pemerintah.
Pelaksanaan rapat kurikulum itu hanya sampai di situ, dan hingga saat ini
belum pernah dilaksanakan.286
Sama halnya dengan IAI sebelumnya, maka IAI Tebo yang telah
melakukan

pembenahan

kurikulum.

Menurut

salah

satu

dosen

mengungkapkan bahwa semua dosen harus membuat dan menyerahkan
RPS sesuai dengan kurikulum KKNI sebelum perkuliahan dimulai.
Pembuatan RPS ini berdasarkan manual mutu yang telah disusun oleh
pihak kampus.287
Dosen adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seorang
atau kelompok yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sebagai subjek
pendidikan, Dosen memiliki kedudukan yang menempati posisi yang
menentukan dalam sebuah proses pendidikan. Pimpinan perguruan tinggi
tidak mempunyai arti apa-apa tanpa kehadiran Dosen sebagai subyek
kerja. Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa mahasiswa di IAI Tebo
bila dilihat dari segi kapasitas jumlahnya sudah banyak dan membutuhkan
ruang kerja yang luas. Dengan demikian, aktivitas bekerja bisa kondusif.
Namun berdasarkan hasil observasi penulis sebagai berikut bahwa
kondisi dosen dan mahasiswa kuliah kondusif. Hanya saja karena
pimpinan perguruan tinggi terkadang juga tidak disiplin dalama bekerja
seperti terlambat bekerja.288
Kondisi lain yang membuat penghambat persiapan bekerja dosen di
IAI Tebo

terkesan kurang efektif karena disiplin dosen masih kurang.

Selanjutnya SH, juga mengatakan bahwa jika ada dosen yang tidak
disiplin karena dosen tersebut masih banyak yang aktivitas lain selain
286
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aktivitas di perguruan tinggi. Kondisi ini menjadikan kegiatan kerja
terhambat seperti dosen yang terlambat datang dan cepat pulang dari
jadwal yang ada atau yang ditentukan perguruan tinggi karena kurangnya
pembinaan dari pimpinan perguruan tinggi.289
Sebagai seorang pemimpin pimpinan perguruan tinggi memainkan
peranan sangat penting dalam rangka berhasil atau tidaknya tujuan
bekerja. Peran pimpinan perguruan tinggi sebagai tenaga pendidik dan
juga sebagai manajer di perguruan tinggi bukanlah pekerjaan yang
mudah. Ia harus mempunyai perencanaan yang matang dan memiliki
program yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Namun tidak dipungkiri bahwa masih ada kendala-kendala yang
dihadapai pimpinan perguruan tinggi dalam menjalankan perannya
tersebut. Hal ini akan berdampak terhadap kompetensi dosen.
Salah satu tugas pokok dosen membuat sumber belajar yang
memadai bagi mahasiswa. Mewawancarai dosen yang mengatakan
bahwa sumber belajar adalah bagian tidak terpisahkan dalam perkuliahan
pada perkuliahan. Dengan mengelola kelas secara tepat, kegiatan
mengajar yang saja lakukan bisa berlangsung secara efektif dan
efesien.290
Berikut wujud tugas dosen dalam mengajar, yaitu melaksanakan
kegiatan perkuliahan, melaksanakan kegiatan penilaian belajar, ualangan
harian, semesteran/tahunan, melaksanakan analisis hasil ulangan harian,
membuat alat pelajaran/alat peraga, menciptakan karya seni, mengikuti
kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, melaksanakan
tugas tertentu di perguruan tinggi dan mengadakan pengembangan
bidang pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan
kelas/tempat

praktikum,

penyelenggaraan

administrasi

kelas

yang

meliputi denah tempat duduk mahasiswa, papan absensi mahasiswa,
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daftar pelajaran kelas, daftar piket kelas, buku absensi mahasiswa, buku
kegiatan perkuliahan/buku kelas dan tata tertib kelas.291
Berdasarkan wawancara dengan Wakil Rektor 1 IAI Tebo, pihaknya
berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pembenahan mutu
pendidikan di perguruan tinggi yang dipimpinnya. Menurutnya peningkatan
mutu lulusan adalah dengan cara melibatkan seluruh civitas akademik IAI
Tebo, untuk melakukan perubahan menjadi lebih bermutu, baik dari
pimpinan, dosen, staf dan mahasiswa. Disamping pembenahan mutu
dilakukannya dengan melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran
dan membenahi dan melengkapi organisasi dan tatakelola perguruan
tinggi.

Hal

tersebut

dilakukannya

dengan

mengevaluasi

secara

berkelanjutan standar pendidikan tinggi, standar penelitian dan standar
pengabdian masyarakat.292
Tambahan lain yaitu dalam obsevasi awal peneliti melihat bahwa
IAI Tebo, telah memiliki system terintegarasi berupa system Informasi
Akademik, PMB online, E-Joural, E-Library dan Tracer Alumni. Disamping
itu, juga telah membenahi lembaga P3M (Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat) dan P2M (Pusat Penjaminan Mutu) yang
bertugas sebagai control mutu pendidikan yang berlangsung di

IAI

Tebo.293
Pimpinan perguruan tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab
dalam mengembangkan mutu lulusan di IAI Tebo. Sebagaimana
dikatakan AR, adalah dosen mampu mengembangkan kurikulum/silabus,
dosen mampu menyusun rancangan perkuliahan, dosen melaksanakan
perkuliahan yang mendidik dan dialogis, melakukan evaluasi hasil belajar
dengan prosedur yang benar, mampu mengembangkan potensi peserta
didik untuk mengaktualiasikan berbagai potensi yang dimilikinya.294
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Perkuliahan pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta
didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah
yang lebih baik. Mengajar adalah suatu tugas yang membutuhkan
penampilan maksimal dosen agar menghasilkan output yang maksimal
pula. Penampilan perkuliahan maksimal yang dilakukan oleh seorang
dosen harus memperhatikan banyak hal, di antara kompetensi dosen
dalam mengajar Melaksanakan suatu perkuliahan di kelas dimulai dengan
apersepsi, pembentukan kompetensi, dan diakhiri dengan post tes.
Mengenai pelaksanaan tugas pimpinan perguruan tinggi selama ini,
berikut observasi di IAI Tebo dimana bahwa rencana melaksanakan
perkuliahan

dan

evaluasinya

kompetensi

lulusan,

sehingga

dilakukan
lulusan

dengan
bisa

memperhatikan

secara

berkualitas

melaksanakan kegiatan pendidikan dan perkuliahan. Hanya saja pimpinan
perguruan tinggi masih dihadapkan pada banyak masalah seperti
minimnya pengetahuan lulusan tentang keahlian khusus.295 Kondisi ini
menjadikan rencana pembinaan menjadi terhambat, di samping rencana
ini terhambat karena sarana dan prasarana yang kurang.
Mutu lulusan hanya tercapai dengan perkuliahan bermutu pula.
Pada hakekatnya proses perkuliahan merupakan interaksi edukatif yang
dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di dalam situasi tertentu. Mengajar
adalah suatu tugas yang membutuhkan penampilan maksimal dosen agar
menghasilkan output yang maksimal pula. Penampilan perkuliahan
maksimal yang dilakukan oleh seorang dosen harus memperhatikan
banyak hal, di antaranya kompetensi dosen dalam membuat program
tahunan dan program semester. Hasil wawancara penulis dengan SB,
pimpinan perguruan tinggi yang mengatakan bahwa setiap perkuliahan
mata pelajaran apapun di perguruan tinggi ini maka diharuskan setiap
dosen untuk membuat program tahunan dan program semester. Hal ini
dikarenakan salah satu faktornya adalah adanya keinginan bersama untuk
membangun perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi terbaik, dan
295
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salah satu usahanya adalah membuat lulusan dari perguruan tinggi ini
menjadi yang terbaik pula di tingkat perguruan tinggi yang sama dan hal
itu bisa terwujud salah satunya adalah jika dosen tersebut membuat
perencanaan yang sistematis dan kontinu dalam proses perkuliahan itu
sendiri.296
Program semester dapat dijadikan pegangan bagi pelaksanaan
belajar selama satu semester untuk pegangan mengajar di kelas. Dari
program semester ini masih perlu dijabarkan bagi program-program untuk
jangka waktu yang pendek misalnya silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pengajaran

(RP).

Senada

dengan

hal

tersebut

maka

peneliti

mengobservasi sebagai berikut bahwa pada perkuliahan, maka dosen
yang memegang mata pelajaran tersebut ditekankan untuk membuat
program perkuliahan baik program semester.297
Setelah

diobservasi

terlihat

bahwa

pembuatan

perencanaan

program perkuliahan yang merupakan landasan utama bagi seorang
dosen dalam pengajaran jangka waktu yang agak panjang nampaknya
direalisasikan sebagaimana mestinya. Program perencanaan perkuliahan
tersebut meliputi program semester. Perencanaan mengajar pada
hakekatnya merupakan perencanaan pada jangka waktu memperkirakan
atau memproyeksikan tentang apa yang akan dilakukan. Dengan
demikian, persiapan mengajar merupakan upaya untuk memperkirakan
tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan perkuliahan. Perencanaan
perkuliahan

perlu

diakukan

untuk

mengkoordinasikan

komponen

perkuliahan dari silabus, seperti standar kompetensi, kompetensi dasar,
materi pelajaran, kegiatan pembeajaran, alat dan sumber perkuliahan
serta penilaian perkuliahan. Hal ini berfungsi mengembangkan potensi
peserta didik. Wawancara dengan MS, dosen yang mengatakan sebagai
berikut untuk melakukan perkuliahan di kelas, maka terlebih dahulu dosen
menyiapkan beberapa hal tentang perkuliahan itu sendiri. Hal itu meliputi
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mempersiapkan silabus dengan memperhatikan standar kompetensi,
kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan perkuliahan, alat dan
sumber perkuliahan serta penilaian perkuliahan dalam suatu materi yang
diajarkan nantinya di kelas.298
Observasi penulis sebagai berikut bahwa dosen yang mengajar di
kelas

mempersiapkan

silabus

yang

mengkoordinasikan

standar

kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan perkuliahan,
alat dan sumber perkuliahan serta penilaian perkuliahan dalam silabus
tersebut. Dosen dalam melakukan hal tersebut banyak mendat dorongan
dari pimpinan perguruan tinggi.299
Dosen akan sangat menentukan mutu lulusan perguruan tinggi dan
menentukan keberhasilan lembaga. Untuk kepentingan itu, maka pihak IAI
Tebo telah melakukan upaya secara terus-menerus untuk meningkatkan
mutu pendidikan melalui meningkatkan mutu lulusan.
c. Pelaksanaan Mutu Lulusan IAI Nusantara Batanghari
Lulusan yang bermutu adalah harapan semua perguruan tinggi dan
ini juga yang diimpikan IAI Nusantara Batanghari. Wawancara dengan
MZ, mengatakan bahwa: IAI Nusantara Batanghari terus berusaha
mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang lebih bersifat
proaktif

dan

antisipatif

dalam

menghadapi

dan

memecahkan

permasalahan pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di
masyarakat dan Mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan dengan
perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, masyarakat pengguna lulusan
dan stakeholders lainnya. Meskipun hal ini belum berhasil sepenuhnya.300
Untuk mencapai tujuan di atas, membutuhkan kolektivitas dan kerja
sama yang solid semua tim kerja dan rektor harus aktif menggerakan
semua SDM yang bekerja secara visi yang ada. Aktivitas rektor untuk
menggerakkan SDM kampus bekerja menemukan bahwa adanya program
dan upaya yang dilakukan oleh rektor dan mengelola SDM di lingkungan
298

Wawancara, 15 Oktober 2019
Observasi, 15 Oktober 2019
300
Wawancara, 24 Oktober 2019
299

IAI Nusantara Batanghari (internal) dan ataupun lingkungan luar
(ekternal). Upaya menggrakkan SDM internal terlihat dari kegiatan
rapat/musyawarah rutin yang melibat seluruh SDM internal, selanjutnya
adanya upaya rektor menghimpun tokoh masyarakat, orang tua
mahasiswa dan alumni dalam sebuah kegiatan. Terlihat saat penulis
menyaksikan tabligh akbar yang di gelar secara umum.301
Pemimpin memiliki otoritas tertinggi dalam kepemimpinan perguruan
tinggi

yang harus berusaha mempengaruhi, mendorong, membimbing,

dan mengarahkan dan menggerakkan porsonil yang ada di perguruan
tinggi untuk bekerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses
penggerakan dan mengarahkan merupakan kegiatan usaha, cara, tehnik
dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan
ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi
dengan efesien, efektif dan ekonomis.
Alat pemotivasian kerja dosen berdasarkan pengamatan penulis
selama berada di lokasi penelitian ada beberapa media rektor dalam
memberikan motivasi terhadap SDM yang ada di IAI Nusantara
Batanghari,

diantaranya:

1)

memberikan

kelonggran

SDM

bila

melanjutkan studi atau kepelatihan lainnya dalam rangka meningkatkan
kompetensi 2) mengupayakan hasil tambahan melalui usaha bersama
yang di kelola oleh IAI Nusantara Batanghari dan berdampak pada SDM
yang ada sperti ada bonus atau gaji tambahan.302
SDM kampus juga membutuhkan pemberdayaan dalam bekerja.
Bekerja secara mandiri dengan kerpecayaan yang penuh dari pimpinan
peguruan tinggi. Mengenai wadah pemberdayaan Dosen kampus
menemukan bahwa SDM internal dan eksternal meliputi: 1) memberikan
tugas sesuai kotensi stelah di lihat ijazah dan di tes 2) melalui rapat atau
musyawarah setiap lembaga dan setiap kegiatan seperti pembentukan
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kepatiaan, sedangkan internalnya 3) membuat struktur kerja hingga prodi
dan mahasiswa.303
Kemudian pimpinan peguruan tinggi juga memastikan SDM kampus
bekerja dengan administrasi yang tertib. Mengenai hal ini, maka
pengamatan peneliti menemukan terdapat pengelolaan SDM berdasarkan
SATMINKAL (satuan Adminsitrasi pangkal) menurut lembaga-lebaga
dibawah naungan IAI Nusantara Batanghari kampus. Terlihat data
masing-masing pendidik pada maf filing kabinet yang tersusun dirak
masing masing lembaga, laporan bulanan lembaga sudah berjalan
dengan baik, dan sistem konpensasi berdasrkan jam pelajaran dan
tunjangan jabatan.304
Berdasarkan wawancara dengan ketua IAI Nusantara Batanghari,
Pihaknya telah berusaha untuk memanfaatkan sumberdaya dosen dan
civitas akademik dengan semaksimalkan mungkin sehingga dalam
meningkatkan mutu lulusan. Proses ini dimulai dari perencanaan yang
disusun bersama dengan para dosen tetap dan civitas akademik. Dalam
pengorganisasian IAI Nusantara Batanghari sudah berbenah dalam hal
penempatan jabatan-jabatan strategis, tidak lagi menempatkan dosendosen DLB, tetapi diisi oleh dosen tetap. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan produktivitas kinerja, pasalnya dosen DLB adalah para PNS
yang mempunyai tugas pada instansi maing-masing, sehingga efektifitas
dan efisiensi pelayanan terbatas. Dalam hal evalusasi, IAI Nusantara
Batanghari melaksanakan evalusi setiap awal semester untuk mengontrol
kinerja dosen dan civitas akademik, jika ada yang salah dibenahi.305
Dalam hal kurikulum IAI Nusantara Batanghari juga telah
melaksanakan manajemen sesuai aturan tata kelola perguruan tinggi.
Menurut Rektor IAI Nusantara Batanghari, Kampus yang dipimpinnya
telah telah menerapkan kurilulum KKNI, hal ini dimulai dari perencanaan
yang disusun oleh LPMA yang kemudian disosialisasikan kepada para
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kaprodi dan semua dosen agar menyusun RPS berdasarkan kurikulum
KKNI. Setiap awal semester para dosen juga diikut untuk pelatihan dan
pengembangan kurikulum KKNI baik yang diadakan oleh kampus ataupun
kampus UNJA.306
Di suatu perguruan tinggi seorang pemimpin perguruan tinggi
sebagai penggerak, yakni usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin
kepada para bawahannya dengan jalan mengarahkan dan memberikan
petunjuk agar mereka mau melaksanakan tugasnya dengan baik menuju
tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama.

4. Evaluasi Pimpinan dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi
Evaluasi pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan perguruan
tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi adalah:
a. Evaluasi Mutu Lulusan IAI Yasni Bungo
Pengawasan adalah tindakan atau kegiatan usaha agar pelakanaan
pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk dan
ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan. Pengawasan ialah
suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para
dosen dan pengawai kampus lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka
secara efektif. Monitoring dan Evaluasi Lulusan IAI Yasni Bungi adalah:
IAI melakukan komunikasi dengan lulusan/alumni secara berkala (minimal
setahun sekali) untuk menjaring masukan atau memperoleh umpan
balik.307
Pengawasan dilakukan untuk memastikan kinerja dosen sesuai
harapan dan dikerjakan secara disiplin. Wawancara dengan Rektor III IAI
Yasni Bungo yang mengatakan bahwa disiplin individu sangat penting
artinya bagi peningkatan mutu lulusan di IAI Yasni Bungo ini karena
memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, juga
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untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu
lainnya, bisa menjauhi mahasiswa melakukan hal-hal yang dilarang
kampus mendorong mahasiswa melakukan hal-hal yang baik dan benar
sehingga peserta didik hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik,
positif dan bermanfaat baginya dan lingkungannya.308
Observasi di lapangan yaitu pimpinan kampus mengintruksikan
kepada setiap podi dan dosen yang lain untuk memantau perkembangan
kehadiran mahasiswa setiap harinya. Mahasiswa yang melampaui batas
ketentuan hadir akan diberikan sanksi berupa teguran dan dikeluarkan
dari kampus. Kebijakan disampaikan saat rapat yang berlangsung di IAI
Yasni Bungo ini.309
Disiplin kampus apabila dikembangkan dan diterapkan dengan baik,
konsisten dan konsekuen akan berdampak positif bagi kehidupan dan
perilaku mahasiswa. Disiplin dapat mendorong mereka belajar dengan
kongkrit

dan

praktik

hidup

di

perguruan

tinggi

tentang

hal-hal

positif:melakuan hal-hal yang lurus dan benar, menjauhi hal-hal yang
negatif. Dengan pemberlakukan disiplin, mahasiswa belajar beradaptasi
dengan lingkungan yang baik itu, sehingga muncul keseimbangan diri
dalam hubungan dengan orang yang lain. Jadi, disiplin menata perilaku
seseorang dalam hubunganya di tengah-tengah lingkungannya.
Kendala pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan IAI Yasni
Bungo di Provinsi Jambi adalah:
Inovasi Mahasiswa Masih Rendah. Zaman sekarang masyarakat
banyak berharap terhadap pendidikan, lewat pendidikan masyarakat
banyak berharap akan ada perubahan pola hidup dan perilaku. Generasi
masa depan membutuhkan pendidikan yang seimbang sebagai bekal
untuk menghadapi arus akses teknologi dan zaman globalisasi adalah
mendapatkan bekal pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama.

308

Wawancara, 8 Oktober 2019
Observasi, 8 Oktober 2019

309

pendidikan bernuansa Islami memang solusi tepat untuk membentengi
moral anak bangsa zaman sekarang.
Dengan demikian masyarakat apresiatif terhadap didirikannya IAI
Yasni Bungo, masyarakat kabupaten Bungo sangat membutuhkan
perguruan tinggi yang dekat agar dapat meringankan biaya Putra- putrinya
dan tidak kesulitan untuk belajar. Observasi penulis menemukan bahwa
kendala dari aspek mahasiswa adalah daya dobrak terhadap inovasi
belajar masih rendah, inisiasi mencari sumber belajar yang berkualitas
masih rendah dan karya ilmiah banyak yang belum standar karena
perilaku

plagiarisme.310

Wawancara

mahasiswa masih rendah

di

atas

menjelaskan

bahwa

dalam inovasi belajar dan rendahnya

kemampuan dalam karya ilmiah mahasiswa.
Kompetensi Dosen masih Rendah. Kegiatan dosen yang nyata
mendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan adalah
dengan melakukan rapat kerja untuk memastikan setiap tahapan kerja
berhasil dan bisa mencapai lulusan yang sesuai target di IAI Yasni Bungo.
Pimpinan IAI Yasni Bungo berusaha meningkatkan profesionalitas dosen
dalam rangka meningkatkan mutu lulusan, maka observasi peneliti
menemukan bahwa kecakapan dosen menulis, kemampuan meneliti,
kemampuan statistik, kemampuan bahasa asing dan lain sebagainya
masih rendah.”311
Salah satu upaya meningkatkan mutu lulusan di IAI Yasni Bungo
ialah dengan cara melalui perbaikan mutu yang wajib berkembang seiring
pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepala IAI
Yasni Bungo telah berusaha menggerakkan potensi yang ada di IAI Yasni
Bungo tersebut untuk meningkatkannya.
Keterbatasan Sarana dan Prasarana. Pada dasarnya IAI Yasni
Bungo sebagai perguruan tinggi agama bertujuan untuk membentuk
pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia,
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baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. IAI Yasni Bungo merupakan
wahana mengasuh, membimbing, dan mendidik putra- putri generasi
penerus bangsa untuk bisa menjadi warga Negara yang baik yang
mempunyai keseimbangan hidup. Sebagai pondasi yang kuat dalam
menghadapi arus globalisasi, Oleh karena itu, masyarakat sangat
membutuhkan dan berharap terhadap pendidikan di IAI Yasni Bungo.
IAI Yasni Bungo berada di lingkungan masyarakat yang mayoritas
beragama Islam, simpati masyarakat sangat tinggi terhadap keberadaan
IAI Yasni Bungo sehingga segala aktivitas lembaga pendidikan ini
mendapat perhatian yang serius dan

didukung sepenuhnya oleh

masyarakat sekitar, ini terbukti dengan adanya putra putri warga bungo
bahkan dari berbagai wilayah di luar Kabupaten Bungo. Hanya saja
dukungan ini tetap tidak mampu menyediakan fasilitas yang memadai.
Kegiatan pendidikan dan perkuliahan masih terbatas.312
Seperti di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Upaya untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang- Undang Nomor 20 tahun
2003 tentang sistim pendidikan Nasional Pasal 5 ayai ( 1 ) menyatakan
setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan berkualitas. Untuk terpenuhinya hak tersebut masyarakat
memerlukan lembaga pendidikan yang bisa mendidik putra- putrinya
dengan akses yang lebih cepat, mudah dan murah.
Solusi pimpinan untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan mutu
lulusan IAI Yasni Bungo adalah:
Merekrut Dosen yang Berkualitas. Pimpinan merupakan manusia
biasa yang berarti dalam menjalankan tugasnya tidak luput dari
kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam
menjalankan manajemen kampus. Dengan demikian, untuk mengatasi
hal-hal tersebut tentu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh
pimpinan kampus, dalam rangka mewujudkan kualitas lulusan ke depan.
Hal ini, dituturkan pimpinan kampus kepada penulis sebagai berikut: Saya
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akan mengadakan pertemuan dengan beberapa pimpinan guna untuk
membicarakan tentang peningkatan mutu lulusan. Dan mengenai
kebijakan yang saya lakukan untuk mengatasi kendala dalam peningkatan
mutu lulusan adalah dengan cara saya merekrut dosen sesuai dengan
kebutuhan Kampus, dan tentunya sesuai dengan latar belakang
pendidikanya. Dan saya mengutamakan lulusan S3, saya mendorong
dosen mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan profesinya, apalagi
dosen yang mengajar mata pelajaran yang tidak ada dosennya supaya ia
dapat menguasai mata pelajaran yang tadinya tidak dibidanginya menjadi
paham dan dapat mengisi dosen yang kosong tersebut. Selanjutnya untuk
mengatasi kekosongan dosen pada mata kuliah tertentu saya merektur
dosen tidak tetap.313
Dari pendapat di atas ada beberapa hal yang disampaikan untuk
mengatasi penghambat peningkatan mutu lulusan terutama peningkatan
dosen agar pembelajaran berjalan sesuai apa yang diharapkan. Seperti
rekrutmen yang menggunakan standar, ini adalah salah satu solusi untuk
membuat dosen menjadi dosen yang profesional. Karena sudah
menempuh jenjang pendidikan yang tinggi dan sudah mempunyai ilmu
yang kompeten karena sesuai dengan latar belakang pendidikanya.
Menjaga Kesinambungan Lulusan yang Berkualitas. Menjaga mutu
lulusan bukan hal mudah dan IAI Yasni Bungo berusaha mencapainya
dengan tetap merekrut dosen yang suai kebutuhan dan berpengalaman,
mahasiswa dengan seleksi yang ketat, pembiayaan yang memadai,
fasilitas yang sesuai kebutuhan zaman.314 IAI Yasni Bungo sangat penting
membuat rencana strategis untuk mencapai lulusan yang selalu
berkualitas di masa mendatang.
b. Evaluasi Mutu Lulusan IAI Tebo
Pengawasan

adalah

tindakan

atau

kegiatan

usaha

agar

pelakanaan pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah,
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petunjuk dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan. Supervisi
ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para
dosen dan pengawai perguruan tinggi lainnya dalam melakukan pekerjaan
mereka secara efektif. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kinerja
dosen sesuai harapan dan dikerjakan secara disiplin. Wawancara dengan
rektor yang mengatakan: Disiplin individu sangat penting artinya bagi
peningkatan kualitas pendidikan di Kampus ini karena memberi dukungan
bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, juga untuk mengatur
keseimbangan keinginan individu satu dengan individu lainnya, bisa
menjauhi mahasiswa melakukan hal-hal yang dilarang perguruan tinggi
mendorong mahasiswa melakukan hal-hal yang baik dan benar sehingga
peserta didik hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif dan
bermanfaat baginya dan lingkungannya.315
Observasi di lapangan yaitu rektor mengintruksikan kepada setiap
ketua prodi dan dosen yang lain untuk memantau perkembangan
kehadiran mahasiswa setiap harinya. Mahasiswa yang melampaui batas
ketentuan hadir akan diberikan sanksi berupa teguran dan dikeluarkan
dari perguruan tinggi. Kebijakan disampaikan saat rapat yang berlangsung
di IAI Tebo ini.316
Disiplin perguruan tinggi apabila dikembangkan dan diterapkan
dengan baik, konsisten dan konsekuen akan berdampak positif bagi
kehidupan dan perilaku mahasiswa. Disiplin dapat mendorong mereka
belajar dengan kongkrit dan praktik hidup di perguruan tinggi tentang halhal positif:melakuan hal-hal yang lurus dan benar, menjauhi hal-hal yang
negatif. Dengan pemberlakukan disiplin, mahasiswa belajar beradaptasi
dengan lingkungan yang baik itu, sehingga muncul keseimbangan diri
dalam hubungan dengan orang yang lain. Jadi, disiplin menata perilaku
seseorang dalam hubunganya di tengah-tengah lingkungannya.
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Peranan kepala IAI Tebo dalam konteks keterampilan manajerial
tidak saja mempunyai tugas secara struktural memberikan tanggung
jawab kepada para stafnya dalam mengembangkan pendidikan, akan
tetapi secara fungsional dia juga telah berpartisipasi dalam pengwasan
kompetensi dosen. Pengawasan merupakan tindak lanjut dari kegiatan
penggerakan. Pengawasan dilakukan agar perencanaan yang telah
disusun bisa dilaksanakan dosen dengan baik. Pengawasan ini dilakukan
sejak perencanaan direalisasikan hingga selesai dilaksanakan. Kepala IAI
Tebo dan tahap pengawasan untuk mutu lulusan bertitik tolak pada dosen
itu sendiri. Diawali dengan dosen melaksanakan tugas dengan baik,
dosen mempersiapkan program perkuliahan, dalam arti dosen banyak
membaca dan mengembangkan kompetensinya. Jika hal ini sudah, maka
lulusan bisa berkualitas.317
Wawancara dengan salah satu dosen yang mengatakan bahwa
impinan IAI Tebo menginformasikan kepada dosen dan mahasiswa
mengenai proses perkuliahan dan ketersediaan fasilitas yang ada untuk
mendukung perkuliahan.318
Keterangan ini menjelaskan bahwa pengawasan telah dilakukan
pimpinan perguruan tinggi bersama-sama dengan pihak terkait sebagai
bentuk tanggung jawab dan menjalankan fungsi atasan dalam rangka
pencapaian tujuan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu lulusan di
IAI Tebo. Pemimpin mempunyai tugas membantu para pegawai dalam
mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam melaksanakan
tugasnya sehari-hari sesuai dengan harapan.
Evaluasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelaksanaan.
Evaluasi

dilakukan

dilaksanakan

dosen

agar

perencanaan

dengan

baik.

yang

Evaluasi

telah
ini

disusun

dilakukan

bisa
sejak

perencanaan direalisasikan hingga selesai dilaksanakan. Wawancara
dengan NH, Rektor IAI Tebo dimana dikatakan bahwa evaluasi dalam
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rangka mutu lukusan dilakukan pimpinan perguruan tinggi. Evaluasi ini
dimaksudkan untuk melihat jumlah lulusan setiap tahunnya

dan

ketercapaian target kuliah.319
Pengamatan penulis di IAI Tebo

dimana pengamatan dilakukan

terhadap kegiatan realisasi program kompetensi dosen seperti aktivitas
dosen dalam menyelesaikan permasalahan mahasiswa dalam belajar,
evaluasi terhadap kompetensi dosen dalam mengikuti pelatihan, manfaat
rapat-rapat perguruan tinggi, pendidikan dan sertifikasi dosen, pembuatan
silabus dan proses perkuliahan. Pimpinan perguruan tinggi melakukan
evaluasi penanganan masalah dosen secara tidak terjadwal. Evaluasi
yang dilakukan dosen dengan teknik non tes yaitu melalui wawancara,
observasi dan dokumentasi terhadap hasil kerja dosen dalam bidang
wawasan kependidikan dan kompetensi mengajar. Mahasiswa jika
ditemukan kesulitan

dalam perkuliahan, maka ketua prodi akan

membantu dalam menyelesaikan permasalahannya 320
Temuan di atas menjelaskan bahwa mahasiswa jika ditemukan
kesulitan dalam perkuliahan, maka ketua prodi akan membantu dalam
menyelesaikan permasalahannya. Kendala meningkatkan mutu lulusan
adalah:
Disiplin

dan

Inovasi

Pimpinan

Masih

Rendah.

Ketiadaan

mekanisme reward and punisment (penghargaan dan hukuman) yang
dikenakan pada dosen yang sangat disiplin dan dosen yang sering kali
mengabaikan disiplinnya. Oleh karena itu, dosen yang disiplin dan tidak
disiplin mendapatkan perlakukan yang sama saja, sehingga soal
kedisplinan menjadi diabaikan oleh para dosen.321
Sebagai

bentuk

tanggung

jawab

sebagai

pemimpin

yang

dilakukan pimpinan perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu lulusan
di IAI Tebo, salah satunya adalah melakukan pembinaan terhadap
perkuliahan pelaksanaan pembinaan terhadap program yang ditetapkan
319

Wawancara, 15 Oktober 2019
Observasi, 15 Oktober 2019
321
Observasi, 2 November 2019
320

dan juga terhadap dosen bidang studi meskipun sepenuhnya belum
berhasil dan masih banyak terdapat kelemahan-kelemahannya. Program
dan jadwal pembinaan pada umumnya sudah bagus namun pada saat
pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat
dari wawancara dengan AW, salah satu dosen yang mengatakan bahwa
kegiatan pembinaan yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi terhadap
kami dosen secara garis besarnya belum maksimal. Pembinaan yang
dilakukan belum dapat secara efektif dan efisien dalam meningkatkan
kompetensi kami selaku dosen. Kendala yang dihadapi diantaranya
kurangnya fasilitas sarana dan prasarana serta latar belakang dosen
yang berbeda kompetensi ilmunya. Lain jurusan lain pula mata kuliah
yang diajarkan.322
Perencanaan penilaian kompetensi hendaknya memperhatikan
kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Pelaksanaan pembinaan
pimpinan perguruan tinggi terhadap meningkatkan mutu lulusan di IAI
Tebo belum menampakkan hasil yang signifikan. Dalam pembinaan ini
masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan. Baik itu dari
pembinaan kelengkapan administrasi maupun kelengkapan bekerja
lainnya.

permasalahan

salah

satu

penyebab

sulitnya

usaha

meningkatkan mutu lulusan dalam bekerja di IAI Tebo adalah kurangnya
implementasi pembinaan harus nyata seperti mengecek kelengkapan
perangkat kerja dosen diawal semester, menyempurnakan perangkat
bekerja dan memberi arahan kepada dosen; pimpinan perguruan tinggi
belum memperkaya wawasan pembinaan seperti konsultasi kepada ahli
pembinaan; pihak perguruan tinggi kurang menambah bahan ajar dan
media dan memaksimalkan peranan mahasiswa sebagai media konfirmasi
evaluasi dosen; kenyamanan ruang dan alat kerja belum tercipta;
mengadakan pelatihan dosen masih terbatas dan dan belum memberikan
rasa aman, nyaman bagi dosen dalam bekerja; sehingga tercipta suasana
belar dan bekerja yang kondusif; penerimaan ide, saran dari dosen yang
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bertujuan untuk kemajuan perguruan tinggi masih lemah; belum
memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan dosen, sehingga dosen
tidak perlu mencari pekerjaan tambahan dari luar lingkungan perguruan
tinggi sehingga dosen bisa lebih fokus untuk bekerja dan menghasilkan
mahasiswa yang berkualitas
Pengalaman membelajarkan atau masa kerja sangat mendukung
terlaksananya persiapan bekerja dosen. Meskipun demikian, problematika
pendidikan selama ini adalah kurangnya pengalaman dosen dalam
membelajarkan, karena kurang pelatihan yang di ikuti dosen. Karena
pengalaman itu pula, maka sehingga tidak banyak media yang digunakan
saat membelajarkan dan kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh
pimpinan perguruan tinggi.323
Pengalaman bekerja di sini adalah lamanya masa kerja atau
pengabdian yang telah dilalui oleh seorang dosen dalam menjalani
profesinya sebagai seorang dosen dalam dunia pendidikan di perguruan
tinggi. Pengalaman membelajarkan atau masa kerja dosen merupakan
salah satu faktor penentu keberhasilan dalam membelajarkan. Sebab
semakin lama seseorang bergelut dalam suatu bidang kerja, itu akan
mempengaruhi kompetensi yang akan dimilikinya, hal ini sebagai suatu
pertanda kematangan dalam jam kerja dan lambatnya waktu pengabdian
kerja berimplikasi terhadap kemampuan membelajarkan seorang dosen.
Keterbatasan Dana, Sarana dan Prasarana perkuliahan. Pendanaan
sebagai salah satu komponen

sistem pendidikan memerlukan kajian

yang lebih mendalam dan penelitian yang lebih cermat oleh pihak
perguruan tinggi, supaya untuk menggunakan dana-dana yang tersedia
secara tepat, untuk satu pengeluaran pendidikan yang tidak dapat
dihindar, interen pada hasil dan dapat digunakan sebelumnya adalah
salah satu usaha menempatkan biaya pendidikan yang tepat dan
sebenar-benarnya, sehingga akan melihat secara langsung pengaruhnya
terhadap kuantitas dan kualitas hasil pendidikan. Wawancara dengan NH,
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pimpinan perguruan tinggi yang mengatakan bahwa dana masih terbatas
untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi mahasiswa dalam
belajar dan dosen dalam mengajar.324
Dosen merupakan alat yang sangat dibutuhkan kemampuannya
dalam melakukan interaksi dengan mahasiswa, baik dalam bagian teori
maupoun praktik lapangan.

Sejauh ini menurut obsevasi bahwa

kemampuan dosen dapat terukur dari fasilitas yang memadai sehingga
dosen dapat terlihat dari segi kemampuan menerapkan kegiatan yang
dilaksanakan. 325
Untuk menjaga kualitas pendidikan juga perlu memperhatikan
sarana pendidikan, sarana pendidikan yang dimaksud adalah berupa
tenaga pengajar khususnya pada IAI Tebo bersifat lembaga perguruan
tinggi agama dengan beragam program studi. Berbicara masalah sarana
dan prasarana dalam bekerja memang merupakan salah satu faktor yang
penting dalam keberhasilan suatu pengajaran, tanpa adanya sarana yang
memadai tentunya seorang dosen sulit untuk bekerja. Sebagian besar
dosen masih kurang didukung dengan sarana dan prasarana yang
memadai seperti alat-alat praktikum dan media perkuliahan yang masih
terbatas.326
Berdasarkan temuan di lapangan, ada beberapa hal yang menjadi
kendala menghasilkan lulusan yang bermuntu di IAI Tebo, yaitu sarana
dan prasaran perkuliahan yang belum memadai, komitmen dosen dalam
bekerja.327
Masih banyak kekurangan yang ada dalam manajemen pimpinan
perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu lulusan IAI Tebo. Di antaranya
dari sisi fasilitas pendidikan. Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif
dan efisien, sarana prasarana atau fasilitas harus memadai dan
terintegrasi. Usaha IAI Tebo dalam mengatasi sejumlah kendala adalah:
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Menyelesaikan Permasalahan Mengajar Dosen. Peningkatan mutu
lulusan mutlak dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi sebagai agen
perubahan melalui kegiatan pembenahan kepemimpinan perguruan tinggi
dengan wadah pembinaan sosial yang tepat. Kenyataan menunjukkan
bahwa tingkat kemajuan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh
sejauhmana tingkat kemajuan kepemimpinan pimpinan perguruan tinggi di
dalam mencapai mutu lulusan.
Wawancara penulis dengan salah satu dosen di IAI Tebo
mengatakan bahwa meskipun mengajar sudah cukup lama, namun
pengalaman mengajar yang dimiliki dosen tersebut belum sepenuhnya
baik, sehingga dalam keseharian proses perkuliahan itu sendiri sering
mendapat kendala dan hasil yang kurang memuaskan atau baik
sebagaimana mestinya. Untuk itu dosen berusaha melakukan dialog
dengan pimpinan perguruan tinggi bagaimana melakukan pelaksanaan
perkuliahan

yang lebih

baik lagi, namun

selama

ini terkendala

kemampuan dan kesempatan saya dalam berkomunikasi.328
Pimpinan

perguruan

tinggi

kepemimpinan perguruan tinggi

memiliki

otoritas

tertinggi

dalam

yang harus berusaha mempengaruhi,

mendorong, membimbing, dan mengarahkan dan menggerakkan porsonil
yang ada di perguruan tinggi untuk bekerja guna mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Proses penggerakan dan mengarahkan merupakan
kegiatan usaha, cara, tehnik dan metode untuk mendorong para anggota
organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi
tercapainya tujuan organisasi dengan efesien, efektif dan ekonomis. Di
suatu perguruan tinggi seorang pimpinan perguruan tinggi sebagai
penggerak, yakni usaha yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada
para bawahannya dengan jalan mengarahkan dan memberikan petunjuk
agar mereka mau melaksanakan tugasnya dengan baik menuju
tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Observasi bahwa
dosen sudah berusaha melakukan dialog secara aktif dengan pimpinan
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untuk mengatasi masalah yang ada.329 Komunikasi yang intensif dilakukan
pimpinan perguruan tinggi dengan dosen diharapkan mampu memberikan
kontribusi bagi mutu lulusan.
Mengikutsertakan Dosen dalam Pelatihan. Upaya IAI Tebo dalam
meningkatkan mutu lulusan dengan melakukan pengiriman dosen-dosen
untuk mengikuti penataran/pelatihan yang dilaksanakan pemerintah
maupun swasta. Program pengiriman dosen untuk mengikuti sejumlah
penataran dan pelatihan tersebut juga merupakan salah satu tindak lanjut
dari penilaian kinerja. Hanya saja tidak semua dosen memperoleh
kesempatan untuk dikirim keluar, tergantung permintaan dari pihak yang
mengundang.330
Peningkatan mutu lulusan, pimpinan perguruan tinggi sebagai
pengelola memiliki tugas mengembangkan kinerja personel, terutama
meningkatkan kompetensi dosen. Wawancara lanjutan dengan pimpinan
bahwa kami belum bisa memberikan bantuan kepada dosen untuk
melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi seperti S3 karena
anggaran yayasan masih terbatas, namun kami memberikan kesempatan
seluas-luasnya agar dosen bisa kuliah dengan biaya sendiri maupun
beasiswa.331
Keadaan dosen sangatlah menjadi perhatian oleh pimpinan
sehingga pelaksanaan pengawasan pimpinan perguruan tinggi terhadap
dosen dapat efektif. Salah satu meningkatkan mutu lulusan juga harus
dimulai dari dosen berkualitas. Pembinaan kompetensi dosen yang dapat
dilakukan kepala IAI Tebo terkait adalah melalui kegiatan pembenahan
kompetensi dosen dengan kualifikasi akademik, status, pengalaman,
pelatihan dan penataran, studi lanjutan, dan sertifikasi dosen.
Penyelenggaraan layanan pendidikan merupakan perwujudan nyata
bagi pencapaian tujuan utuh pendidikan. Dengan perkataan lain, dia telah
memperhitungkan kemungkinan dampak jangka panjang dari keputusan
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dan tindakannya, yang mana setiap tindakan tersebut berlandaskan
pendidikan, sebagai perwujudan dari ketanggapan yang beralaskan
kearifan dan kearifan seorang dosen akan lebih nampak jika dosen
tersebut mengembangkan kinerjanya sebagai petugas pelayanan ahli.
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengiriman peserta untuk
mengikuti pelatihan keluar baik nasional maupun lokal tidak didasarkan
pada kebutuhan perguruan tinggi, tetapi lebih didasarkan pada program
dinas/instansi

pelaksanaan

sehingga

tema-tema

pelatihan

yang

ditawarkan juga adalah tema-tema umum, jika ada tema pelatihan seperti
penataran dosen mata pelajaran jumlahnya pun sangat terbatas sehingga
tidak menyentuh kebutuhan dosen-dosen mata pelajaran yang lain.
Memperbanyak

Kerjasama

Eksternal.

Dalam

dunia

kerja

keterampilan sangat menentukan dari pada yang lain. Seperti tingkat
pendidikan baik itu berupa sarjana dan lain-lain. Hal ini di lapangan
dihadapkan pada kenyataan yang ada dan bisa kontak langsung yang
pada akhirnya menjadi sebuah perjalanan dan berkembang pula menjadi
pengetahuan nanti mempunyai nilai yang berguna bagi masyarakat,
bangsa dan negara.
Pada proses pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka mencapai
tujuan pendidikan di perguruan tinggi, maka diperlukan masukan
eksternal. Masukan eksternal ialah segala sumber daya yang ada dan
yang diperlukan serta tersedia di perguruan tinggi yang digunakan
sebagai instrumen untuk melaksanakan proses pendidikan di perguruan
tinggi. Berpijak pada gambaran di atas maka pihak IAI Tebo sudah
melakukan kerja sama dengan pihak bank dan pihak lain dalam
meningkatkan mutu lulusan.332
Wawancara dengan IAI Tebo yang menyebutkan bahwa keterlibatan
pihak eksternal ikut menentukan masa depan mahasiswa, artinya pihak
eksternal

sangat

berkompeten

sekali

memberi

pelajaran

kepada

mahasiswa agar nanti menjadi tenaga yang dapat diandalkan keahliannya
332
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untuk meneruskan masa depan mitra perguruan tinggi yang semakin ketat
dan mengglobalisasi. Oleh sebab itu, semua program dari mitra telah
diakomodir oleh IAI Tebo dan dapat mendesain apa yang menjadi
kebutuhan dari pihak industri, dan kurikulum yang berjalan di perguruan
tinggi dapat dikembangkan lagi agar bisa menyesuaikan dengan pasar
yang ada, dengan harapan anak didik kelak memiliki keahlian yang nyata
dan dapat bersaing, berkompetensi dalam dunia yang sangat beragam
saat ini. Kemajuan teknologi informasi membuat banyak orang dan dunia
mitra perguruan tinggi semakin giat mencari keunggulan-keunggulan
dalam hal pelayanan dan pemberi jasa kepada pelanggannya dengan
harapan bisa meraih keuntungan yang lebih dan mencapai suatu
kepuasan bagi konsumen dan produsennya.
Observasi IAI Tebo bahwa pelajaran yang dapat diambil dari
hubungan perguruan tinggi dan pihak eksternal yaitu sangat jelas sekali
bagaimana bermanajemen yang baik dan beradministrasi yang cakap dan
terampil, dan nantinya bagi mahasiswa merupakan suatu keuntungan
yang besar sekali di masa yang akan datang dan diharapkan akan
menjadi sumber daya yang unggul sesuai dengan bidangnya khususnya
di mitra perguruan tinggi.333
Manfaatnya hubungan antara perguruan tinggi dengan pihak
eksternal ini besar sekali, antara lain bisa praktek secara nyata hingga
mahasiswa mampu mengaktualisasikan kemampuannya dan dapat
menjadi suatu ladang kesuksesan dan kesejahteraan, bahkan mahasiswa
mampu menjadi tenaga yang handal dalam bermanajemen pariwisata ini
dengan harapan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan
mampu bersaing dalam dunia jasa dalam hal ini pihak eksternal. Manfaat
yang lainnya adalah dalam kaitan promosi perguruan tinggi dan mitra
perguruan tinggi itu sendiri, bagi mahasiswa dengan harapan tamatan dari
perguruan tinggi kerja sama kelompok pariwisata ini bisa diterima, bila
ditelusuri dari hubungan perguruan tinggi dan pihak eksternal ini sudah
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sangat jauh karena telah banyak membawa hikmah tersendiri bagi kedua
belah pihak, dan banyak manfaatnya baik di masyarakat dan keluarga
mahasiswa sendiri.
c. Evaluasi Mutu Lulusan IAI Nusantara Batanghari
Pengawasan

merupakan

salah

satu

kegiatan

atau

aktivitas

pembinaan yang direncanakan pemimpin IAI Nusantara Batanghari untuk
membantu para bawahan, seperti dosen dan staf dalam melakukan
pekerjaan

mereka secara

efektif

untuk membantu

dosen

dalam

mengembangkan kemampuan para dosen mengelola proses belajar
mengajar demi tercapainya

tujuan pendidikan.

Supervisi

memiliki

kedudukan sentral dalam upaya pembinaan dan pengembangan kegiatan
kerja sama dalam suatu organisasi, dewasa ini telah dipelajari secara
ilmiah. Lembaga pendidikan sebagai salah satu bentuk organisasi
tentunya tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan supervisi. Pelaksanaan
supervisi yang dilakukan pemimpin perguruan tinggi maupun yang
dilakukan oleh pengawas pendidikan dari Kompertais XIII jambi sudah
berjalan. Meskipun pemimpin perguruan tinggi tidak pernah mensupervisi
kelas, namun tugas tersebut diberikan kepada wakil pemimpin perguruan
tinggi.334
Peningkatan kualitas pendidikan mutlak dilakukan oleh pemimpin
perguruan tinggi sebagai agen perubahan SDM melalui kegiatan
pembenahan kepemimpinan perguruan tinggi dengan wadah pembinaan
ketenagaan serta sistem lainnya. Kemajuan perguruan tinggi sangat
ditentukan oleh sejauh mana tingkat kemajuan kepemimpinan pemimpin
perguruan tinggi di dalam melaksanakan pengawasan.
Aktivitas pimpinan peguruan tinggi melakukan pengawasan terhadap
kerja Dosen berdasarkan pengamatan selama di lokasi penelitian
menemukan bahwa kyai bersama
ada bawahannya
semuanya
334
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wakilnya

melakukan pengawasan

dosen, pegawai dan staf administrasi

petugas

keamanan

pramusaji

dilakukan

pengawasan pekerjaan. wakill mudir bidang kurikulum melalukan
pengontrolan

absensi

kegiatan

belajar mengajar

(KBM)

terhadap

ustad/ustazah, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan operator. 335
Observasi lebih lanjut selama beberapa waktu dilokasi penelitian
menemukan

bahwa

pimpinan

melakukan

pengawsan

dan

mendelegasikan tugas pengawsan terutama teknik dilapangan, pimpinan
menerima laporan dari masing-masing wakil dan atau kepala madrasah di
bawah naungan IAI Nusantara Batanghari.336 Pengawasan merupakan
tindak lanjut dari kegiatan pelaksanaan yang nanti diakhiri evaluasi.
Pengawasan mutu lulusan dilakukan agar perencanaan yang telah
disusun bisa dilaksanakan dosen dengan baik. Pengawasan ini dilakukan
sejak perencanaan direalisasikan hingga selesai dilaksanakan. Mengenai
pengawasan, pemimpin IAI Nusantara Batanghari

berinisial AS

mengatakan bahwa pengawasan dalam rangka profesionalitas

dosen

dilakukan wakil pemimpin perguruan tinggi. Pengawasan ini dimaksudkan
untuk melihat efektivitas dan efesiensi kerja dosen dalam mengajar
sesuai dengan realisasi kemampuan dosen.337
Pengamatan penulis di IAI Nusantara Batanghari

di mana

pengawasan dilakukan terhadap kegiatan realisasi program mengajar,
pelatihan, rapat dosen, pendidikan dan sertifikasi dosen, pembuatan
silabus dan proses pembelajaran. Pemimpin perguruan tinggi melakukan
pengawasan dan evaluasi penanganan masalah dosen masih tidak
terjadwal.338
Hasil pengawasan merupakan hal yang penting bagi pengembangan
SDM ponpes. Mengenai hal ini dijelaskan pemimpin perguruan tinggi
berinisial AS mengatakan bahwa bagi dosen masih kesulitan menyusun
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perangkat mengajar sesuai KKNI. Pengawasan biasanya dikaitkan
dengan SDM ponpes menyusun perangkat mengajar.339
Wawancara di atas menjelaskan bahwa pengawasan telah dilakukan
oleh pemimpin perguruan tinggi akhir tahun pelajaran pada waktu-waktu
tertentu yang telah ditetapkan. Permasalahan peningkatan mutu lulusan
salah satunya adalah kurangnya usaha pengembangan diri yang
ditawarkan pemimpin. Hal ini tergambar dari observasi peneliti bahwa
pengawasan terhadap kerja dosen yang dilakukan pemimpin perguruan
tinggi

belum

terjadwal.340

Wawancara

ini

menjelaskan

bahwa

pengawasan terhadap kerja dosen yang dilakukan pemimpin perguruan
tinggi belum terjadwal dan hasil pengawasan belum ditindaklanjuti dalam
bentuk peningkatan mutu lulusan, seperti workshop, seminar dan
pelatihan. Kendala dalam meningkatkan mutu lulusan IAI Nusantara
Batanghari adalah:
Kompetensi Dosen. SDM lebih mengutamakan pengalaman dalam
bekerja. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kemajuan perguruan
tinggi sangat ditentukan oleh sejauhmana pengalaman dari dosen dalam
mendidik mahasiswa. Hal ini sesuai dengan observasi penulis di IAI
Nusantara Batanghari yang mengatakan bahwa pengalaman mengajar
atau masa kerja sangat mendukung terbentuknya dosen profesional,
dengan pengalaman mengajar, maka seseorang bisa memiliki visi dan
rencana menjadi profesional lagi ke depannya, meskipun tidak semua
dosen yang mengajar di IAI Nusantara Batanghari berpengalaman
mengajar, tanggung jawab dosen membuat membuat perangkat mengajar
masih rendah, ada beberapa dosen kurang disiplin dalam mengajar,
penguasaan bahan ajar masih tidak maksimal, gaji dosen masih rendah
belum sesuai UMP dan pelatihan dosen masih terbatas.341 Karena
pengalaman itu pula, maka sehingga tidak banyak ide-ide kreatif dalam
bekerja dan memperbaiki sistem pendidikan yang ada.
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Dosen merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting
dalam sistem pendidikan perguruan tinggi, maupun lembaga pendidikan
Islam lainnya. dosen sering dijadikan tokoh teladan, bahkan menjadi tokoh
identifikasi diri. Oleh sebab itu, dosen seyogyanya memiliki kemampuan
yang memadai untuk mengembangkan mahasiswanya secara utuh, dosen
perlu menguasai berbagai hal sebagai kemampuan yang dimilikinya.
dosen memiliki arti dan peranan yang sangat penting dalam pendidikan
Islam. Hal ini disebabkan ia memiliki tanggung jawab dan menentukan
arah pendidikan. dosen dalam proses belajar-mengajar harus memiliki
kemampuan tersendiri guna mencapai harapan yang dicita-citakan dalam
melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses pembelajaran pada
khususnya
Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh dosen ialah
memberikan pelayanan kepada para mahasiswa atau anak didik yang
selaras dengan tujuan perkuliahan. Dalam keseluruhan proses pendidikan
dosen

merupakan faktor utama

yang bertugas mendidik,

dosen

memegang berbagai jenis peranan mau tidak mau harus mengedepankan
profesionalitas kerja. Setiap profesi harus dilakukan secara ahli dan setiap
keahlian menuntun kepada kesempurnaan bekerja. Memperoleh prestasi
yang sah dalam Islam dilakukan dengan kerja yang sungguh-sungguh.
Sebab hak dan kewajiban dalarn Islam itu mempunyai sifat kepastian.
Artinya orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh sambil berdoa dan
memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan niscaya dengan izin
Allah SWT. pekerjaan itu berhasil dan sesuai yang diharapkan. Pada
hakikatnya penilaian dalam lslam tidak hanya manusia itu sendiri
melakukannya tetapi dilakukan bersinergi antara tiga unsur yaitu Allah
SWT., malaikat dan manusia.
Mengajar

memerlukan

profesionalitas.

Profesionalitas

ditempa

melalui pengalaman, sebagaimana dijelaskan oleh salah satu dosen yang
mengajar di IAI Nusantara Batanghari mengatakan bahwa meskipun
mengajar sudah cukup lama, namun pengalaman mengajar yang saya

miliki belum sepenuhnya baik, sehingga dalam keseharian proses
perkuliahan itu sendiri sering mendapat kendala dan hasil yang kurang
memuaskan atau baik sebagaimana mestinya. Untuk itu saya berusaha
melakukan dialog dengan

pemimpin perguruan

tinggi bagaimana

melakukan pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik lagi.342
Pengalaman bekerja di sini adalah lamanya masa kerja atau
pengabdian yang telah dilalui oleh seorang dosen dalam menjalani
profesinya sebagai seorang dosen dalam dunia pendidikan di perguruan
tinggi. Pengalaman bekerja atau masa kerja dosen merupakan salah satu
faktor penentu keberhasilan dalam bekerja.
Keterbatasan fasilitas. Ketersediaan fasilitas kerja juga sangat
penting, maka terlihat ada ruangan dosen untuk masing-masing lembaga,
seperti ruangan dosen setiap prodi masih terbatas dan ketersediaan
literatur bagi dosen mahasiswa juga terbatas. Fasilitas sebagai perangkat
pendukung perkuliahan dimana menemukan bahwa ketika melaksanakan
tugasnya pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan sarana dan
fasilitas yang disiapkan kampus. Terlihat sudah ada fasilitas ruangan,
buku buku

penunjang serta kegiatan peningkatan kompetensi dosen,

hanya saja masih terbatas.343
Masalah penting yang perlu mendapat perhatian bagi pimpinan
kampus dalam meningkatkan kualitas lulusan adalah ketersedian sumber
belajar. Wawancara dengan waka kurikulum sebagai berikut: Penyediaan
buku bidang studi setiap pelajaran yang dilakukan secara berkala dan IAI
Nusantara Batanghari ini terus mengusahakan buku penunjang sehingga
buku sumber cukup banyak jumlahnya baik dari segi jenisnya maupun
kuantitasnya. Harapan yang dilakukan pimpinan kampus adalah adalah
agar buku-buku yang dipakai relevan dengan perkembangan pendidikan
dan pengajaran sekarang ini.344
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Observasi

di

IAI

Nusantara

Batanghari

bahwa

pimpinan

mengusahakan ketersediaan buku secara memadai. Pimpinan juga
meminta dosen dan mahasiswa memelihara dan memanfaatkan alat-alat
pembelajaran yang masih terbatas seperti alat di ruangan kelas, bukubuku online (e-book) dan lain sebagainya untuk mendukung pencapaian
hasil belajar mahasiswa yang maksimal.345
Sumber pelajaran adalah hal pokok yang harus dipenuhi oleh
seseorang pendidik. Dosen yang baik adalah dosen yang banyak
menggunakan banyak sumber pelajaran dan bukan hanya menggunakan
satu sumber pelajaran. Multi sumber pelajaran memungkinkan dosen
untuk memberikan materi pelajaran sesuai dengan keadaan mahasiswa
pada saat belajar. Peneliti mengamati kegiatan dosen di dalam mengajar
di mana hanya datang ke sekolah saat ada jadwal mengajar saja, jika
tidak ada jadwal mengajar, maka dosen tidak ada di sekolah.346 Tugas
dosen harus bisa menyelesaikan tugas mengajar secara disiplin. Dosen
harus memperhatikan akan kemajuan mahasiswa, dan harus mampu
menelaah materi pelajaran yang lain, sehingga dosen tidak hanya
menyampaikan materi pelajaran saja.
Faktor Mahasiswa. Disiplin merupakan kesadaran diri yang muncul
dari batin terdalam untuk mengikuti dan mentaati peraturan-paraturan,
nilai-nilai dan hukum yang berlaku dalam satu lingkungan tertentu.
Kesadaran itu diantara lain, kalau dirinya disiplin baik maka akan memberi
dampak yang baik bagi keberhasilah dirinya pada masa depannya.
Wawancara dengan ZQ, Rektor IAI Yasni Bungo yang mengatakan:
“Masih ada mahasiswa yang tidak disiplin dalam kuliah dan persiapan
ujian, sehingga berdampak pada hasilnya.347
Disiplin mahasiswa sangat penting artinya bagi peningkatan mutu
lulusan di IAI Yasni Bungo ini karena memberi dukungan bagi terciptanya
perilaku yang tidak menyimpang, juga untuk mengatur keseimbangan
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keinginan individu satu dengan individu lainnya, bisa menjauhi mahasiswa
melakukan hal-hal yang dilarang kampus mendorong mahasiswa
melakukan hal-hal yang baik dan benar sehingga peserta didik hidup
dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif dan bermanfaat baginya
dan lingkungannya.
Iklim

kampus

yang

kondusif

merupakan

persyaratan

bagi

terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. lingkungan
kampus yang aman tertib adalah harapan bagi warga di lingkungan
kampus, kesehatan kampus dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada
mahasiswa

adalah

contoh-contoh

iklim

kampus

yang

dapat

menumbuhkan semangat belajar mahasiswa. Iklim kampus sudah
merupakan kewenangan kampus sehingga yang perlu adalah upaya yang
lebih intensif dan ekstensif untuk memenejnya, yaitu meningkatkan mutu
dosen. Dosen yang baik adalah dosen yang memiliki kompetensi dalam
bekerja, menekuni kewajibannya dengan penuh loyal dan konsisten.
Mereka tidak menganggap pekerjaan dosen sebagai sambilan atau
sementara, apabila ada pekerjaan yang lebih tinggi gajinya, maka
statusnya sebagai dosen akan ditinggalkan, sedangkan anak didiknya
dibiarkan terlantar. Dosen memahami dengan baik bidang kedosenan
yang ditekuninya, termasuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi
dengan warga perguruan tinggi. Ada beberapa hal yang menjadi faktor
penghambat dalam membina kompetensi dosen yaitu:
a. Kemampuan seorang dosen dalam membuat perangkat mengajar
dan media perkuliahan aktif.
b. Motivasi seorang dosen baik secara internal maupun eksternal
c. Dukungan dari atasan maupun rekan kerja
d. Masih kurangnya dosen yang sesuai dengan pendidikannya dan belum
profesional di bidangnya.
e. Pimpinan perguruan tinggi bekerja sama dengan perangkat perguruan
tinggi, hanya saja dengan pola kerja yang belum terkoordinasi.

f. Lingkungan perguruan tinggi yang kurang harmonis dan belum adanya
kerjasama yang baik diantara pimpinan perguruan tinggi dan dosen.
g. Masih kurangnya sarana dan prasarana
h. Hubungan mereka dengan organisasi. 348
Pembinaan yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi belum
sepenuhnya berhasil dilakukan. Terbatasnya beberapa sarana dan
prasarana yang mendukung program kerja sehingga hasil yang ingin
dicapai belum dapat terrealisasi. 349 Keberadaan SDM yang ada di
perguruan tinggi dalam membangun budaya perguruan tinggi sangat
penting, dimana personel perguruan tinggi terut membentuk kompetensi
perguruan tinggi. Sebagaimana dikemukakan SB, pimpinan perguruan
tinggi IAI Tebo bahwa perguruan tinggi

ini merupakan lembaga

pendidikan Islam yang memiliki personel yang sebagiannya sesuai
kualifikasi

pendidikannya,

sehingga

merupakan

modal

dalam

melaksanakan kegiatan perguruan tinggi secara baik, namun hasil
pembinaan menemukan kompetensi dosen masih lemah.350
Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam kompetensi
dosen yang ada. Dosen mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah
yang muncul dalam bekerja. Pihak perguruan tinggi kurang melakukan
koordinasi dengan instansi terkait. Wawancara dengan RZ, mengatakan
bahwa kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan
anggaran perguruan tinggi menyebabkan dosen mengalami kesulitan
dalam mengatasi masalah yang muncul dalam bekerja. Faktor ini akan
menghambat dalam bekerja.351

Dari hal di tersebut dapat dipahami

bahwa kurangnya koordinasi dengan instansi terkait menyebabkan dosen
mengalami kesulitan yang muncul dalam kegiatan kerja.
Sedangkan wawancara dengan EH yang mengatakan dana yang
kurang memadai juga menyebabkan upaya perbaikan sarana penunjang
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seperti perangkat komputer, lemari arsip, membayar honor dosen dan
penyusunan silabus juga masih menjadi kendala. Sampai saat ini,
permasalahan dana belum teratasi dengan baik oleh pihak IAI Nusantara
Batanghari. Dana yang masih terbatas yang dimiliki pihak IAI Nusantara
Batanghari menyebabkan upaya peningkatan pengelolaan kurikulum juga
mengalami kendala.352
Berdasarkan ungkapan di atas, menurut hemat penulis bahwa
salah satu faktor dalam membangun kompetensi dosen tersedianya para
personel untuk bekerja, tersedianya fasilitas yang cukup untuk bekerja,
setiap dosen memiliki kendaraan sendiri. Sebagaimana observasi penulis
di IAI Nusantara Batanghari dimana pimpinan perguruan tinggi cenderung
sulit untuk mengarahan masing-masing dosen untuk tidak terlambat
bekerja, hanya sedikit dosen yang tinggal di lokasi perguruan tinggi
tersebut, selebihnya jauh dari lokasi perguruan tinggi.353
Kondisi yang membuat meningkatkan mutu lulusan melalui
pembinaan di IAI Nusantara Batanghari terkesan kurang efektif adalah
kompetensi pada diri masing-masing sebagian dosen. Selanjutnya
observasi peneliti menemukan bahwa jika ada dosen yang tidak
kompetensi karena dosen tersebut masih banyak yang dikerjakan selain
aktivitas di perguruan tinggi. Kondisi ini menjadikan kegiatan bekerja
terhambat seperti dosen yang terlambat datang dan cepat pulang dari
jadwal yang ada atau yang ditentukan perguruan tinggi.354
Pengembangan diri dosen di IAI Nusantara Batanghari telah
dilaksanakan secara sistematis dalam arti pemimpin perguruan tinggi
telah membuat suatu rumusan bagaimana dosen mengembangkan
kompetensi profesionalnya di perguruan tinggi Tersebut. Pemimpin
perguruan tinggi hanya menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan itu
ketika berada di forum, tetapi tidak terlalu tajam, yang seharusnya
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pemimpin perguruan tinggi menyampaikan kepada dosen, bahwa untuk
zaman sekarang dosen - dosen yang mengajar bukan bidang keahlinya
harus banyak-banyak membaca buku, mengikuti workshop, seminar,
pertemuan-pertemuan ilmiah sesuai dengan bidangnya masing-masing,
dengan pemimpin perguruan tinggi sadar kekurangan dosen tersebut
seharusnya bersedia memberikan berupa buku paket dan penunjang
proses belajar mengajar sebagai support agar dosen terus memperbaiki
dan memperkaya dirinya dengan ilmu agar pelaksanaan tugas dosen
tersebut berjalan mulus.355
Pelaksanaan pengembangan diri dosen yang dilaksanakan oleh
kepala IAI Nusantara Batanghari ada beberapa bentuk, pertama di
perguruan tinggi, dilakukan dengan cara memberitahukan kepada dosen
untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rapat kemudian dalam rapat tersebut
disampaikan masalah bagaimana dosen yang berhasil, kiat-kat apa yang
haris dilakukan. Kedua, untuk keluar, di mana pemimpin perguruan tinggi
memberitahukan kepada dosen untuk mengikuti kegiatan workshop,
penataran, diklat dan lain-lain.
Wawancara dengan rektor mengatakan sebagai berikut bahwa
pengalaman bekerja atau masa kerja sangat mendukung terlaksananya
kerja yang maksimal. Permasalahan lain dalam peningkatan mutu lulusan
selama ini adalah kurangnya komitmen dosen dalam bekerja, karena
kurang pelatihan yang dilakukan dosen. Karena pengalaman itu pula,
maka pemimpin perguruan tinggi berusaha memotivasi dosen saat
bekerja.356
Peningkatan mutu lulusan yang dilakukan pemimpin perguruan
tinggi masih menemukan permasalahan.
Sejak berdiri pada tahun 1986 IAI Nusantara Batanghari telah
meluluskan sebanyak 1.863 orang alumni yang terdiri dari lulusan
Program Strata Satu sebanyak 1.345 orang alumni dan Program Diploma
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Dua Guru Agama Islam sebanyak 518 orang alumni. Di bawah ini lulusan
IAIN Nusantara Batanghari:
Tabel 4.15
Keadaan Lulusan IAI Nusantara Batanghari357

TAHUN
AKADEMIK

NO

1
2
3
4

JUMLAH
LULUSAN

Mahasiswa
Baru

2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

PAI MPI HES
231 77
20
70
25
15
83
31
15
38
55
23

509

JUMLAH
LULUSAN

328
110
129
116

Mahasiswa yang belajar / kuliah pada IAI Nusantara Batanghari
mayoritas berasal dari dalam wilayah provinsi Jambi. Dari tahun ketahun
sering mengalami fluktuasi jumlah peminatnya. Dengan masa tunggu
untuk mendapatkan pekerjaan berkisar 1 – 4 bulan setelah lulus. Secara
rinci dapat dilihat dalam diagram berikut ini:
Gambar 4.1
Data Perkembangan Penerimaan Mahasiswa Baru dan Masa tunggu
Kerja IAI Nusantara Batanghari
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Daya serap alumni IAI Nusantara Batanghari mayoritas tersebar
diberbagai lembaga pendidikan negeri dan swasta, formal dan non formal.
Dan ada sebagian kecil yang tersebar di bidang wiraswasta. Secara rinci
dapat dilihat dalam diagram berikut ini:
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Dalam peningkatan profesionalitas ini masih banyak terdapat
kelemahan dan kekurangan. Baik itu kelengkapan administrasi maupun
kelengkapan bekerja lainnya.

5. Model Manajemen Pimpinan dalam Meningkatkan Mutu Lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi
Manajemen dalam meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi
keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi memiliki model yang berbedabeda sesuai dengan
Kekuatan

karakter kepemimpinan yang dijalankannya.

pimpinan untuk mendorong semua SDM yang ada bekerja

secara profesional mencapai visi yang ada. Kepemimpinan merupakan
sebuah keinginan orang untuk mencontoh dan mengikuti apa yang
diinginkan oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan merupakan sebuah
kekuatan, Permulaan dan proses yang bersifat untuk mempengaruhi
suatu kelompok. Dengan adanya kepemimpinan diharapkan adanya
pengaruh yaitu berupa keteladanan, kewibawaan dan kecakapan dari
pimpinan sebagai suri teladan yang memiliki etos kerja tinggi mencapai
lulusan yang berkualitas tinggi pula. Kedua, memperoleh informasi yang
baik yang diterima oleh bawahannya, sehingga

bawahannya mengerti

(sama persepsinya) dan dapat melaksanakan tujuan kampus. Ketiga,
pengambilan

keputusan.

keempat,

seorang

pemimpin

harus

bisa

memotivasi bawahannya dengan memberikan penghargaan, sehingga
mereka merasa termotivasi untuk melakukan tugasnya dengan ikhlas

(kinerja) antusias dan senang hati. Penghargaan sangat menentukan
profesionalias kerja dosen sebagai garda terdepan mendidik mahasiswa
agar bermutu.
Model kepemimpinan di IAI Yasni selama ini mengedepan
demokrasi. Pemimpin perguruan tinggi yang demokratis profesional
melalui pengangkatan yang profesional pula juga membantu proses ini.
Hal ini akan menumbuhkan iklim demokratis di perguruan tinggi, yang
akan mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi terciptanya kualitas
pembelajaran yang optimal untuk mengembangkan seluruh potensi
peserta didik.
Pada IAI Yasni, setiap tahapan manajemen selalu mengedepankan
sistem musyawarah dengan pimpinan lainnya maupun dengan pihak
yayasan. Pemimpin berhasil dengan baik apabila setiap pemimpin
memahami akan tugas yang harus dilaksanakannya dengan berkonsultasi
sejawat kerja. Di samping itu pemimpin harus menjalin hubungan
kerjasama yang baik dengan bawahan, sehingga terciptanya suasana
kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu
kebebsan dalam mengembangkan gagasannya dalam rangka tercapai
tujuan bersama yang telah ditetapkan.
IAI Yasni dalam pengambilan keputusan bersifat partisipatif, yaitu
pelibatan pihak kampus secara langsung dalam pengambilan keputusan,
makarasa memiliki warga kepala sekolah dapat meningkat. Peningkatan
rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab
dan meningkatkan dedikasi warga terhadap pimpinannya. Inilah esensi
pengambilan keputusan partisipatif. Kepemimpinan dalam kelompok
memegang

peranan

sangat

penting

dalam

membangun

sebuah

organisasi, sebagai proses seorang individu mempengaruhi individu atau
kelompok. ketika manusia beroganisasi, maka akan muncul kebutuhan
untuk dipimpin dan memimpin untuk mencapai suatu tujuan.
Manajemen dalam meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi
keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi memiliki model yang berbeda-

beda sesuai dengan karakter
Kekuatan

kepemimpinan yang dijalankannya.

pimpinan untuk mendorong semua SDM yang ada bekerja

secara profesional mencapai visi yang ada. Kepemimpinan merupakan
sebuah keinginan orang untuk mencontoh dan mengikuti apa yang
diinginkan oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan merupakan sebuah
kekuatan, Permulaan dan proses yang bersifat untuk mempengaruhi
suatu kelompok. Dengan adanya kepemimpinan diharapkan adanya
pengaruh yaitu berupa keteladanan, kewibawaan dan kecakapan dari
pimpinan sebagai suri teladan yang memiliki etos kerja tinggi mencapai
lulusan yang berkualitas tinggi pula. Kedua, memperoleh informasi yang
baik yang diterima oleh bawahannya, sehingga

bawahannya mengerti

(sama persepsinya) dan dapat melaksanakan tujuan kampus. Ketiga,
pengambilan

keputusan.

keempat,

seorang

pemimpin

harus

bisa

memotivasi bawahannya dengan memberikan penghargaan, sehingga
mereka merasa termotivasi untuk melakukan tugasnya dengan ikhlas
(kinerja) antusias dan senang hati. Penghargaan sangat menentukan
profesionalias kerja dosen sebagai garda terdepan mendidik mahasiswa
agar bermutu. Modelnya sebagai berikut di IAI YASNI Bungo:
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Gambar 4.2
Model Manajemen Mutu Lulusan IAI Yasni

Lulusan
berbasis 4.0

Untuk keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan diperlukan
seorang pemimpian yang tegas dan “bertangan besi”, di mana ia
memahami akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin,
serta melaksanakan peranannya sebagai seorang pemimpin, tahu
bertindak lembek dan tahu bertindak tegas. Oleh sebab itu kepemimpinan
akan

tampak

membimbing,

dalam

proses

mempengaruhi

di

mana

seseorang

mengarahkan,

dan

atau

menguasai

pikiran-pikiran,

perasaan-perasaan atau tingkah laku orang lain.
Mutu lulusan maupun pengambilan keputusan bersifat sentral pada
IAI Tebo kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu lulusan
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional yang berlaku. Pemimpin
perguruan tinggi adalah orang yang benar-benar diharapkan menjadi
pemimpin. Oleh sebab itu, kualitas kepemimpinan pemimpin perguruan
tinggi berdampak baik atau buruk bagi keberhasilan mutu lulusan
perguruan tinggi. Maka Rektor IAI Tebo pada kurun waktu menjawab
hingga 3 tahun pertama masih bersifat otoritatif untuk memasjikan tujuan
mutu lulusan tercapai. Rektor IAI Tebo memahami bahwa kepemimpinan
adalah proses mengarahkan, membimbing, dan memengaruhi pikiran,
perasaan, tindakan serta tingkah laku orang lain untuk digerakkan kearah
tujuan tertentu.
Di bawah ini model manajemen pimpinan bagi mutu lulusan pada IAI
Tebo:

input

Proses

Planning

MANAJEMEN
PIMPINAN
IAI TEBO

Organizing

Otoritatif

Actuating

Controlling

Out put

Gambar 4.3 Model Manajemen Mutu Lulusan IAI Tebo
Mutu lulusan maupun pengambilan keputusan bersifat sentral pada
IAI Tebo kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu lulusan
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional yang berlaku. Pemimpin
perguruan tinggi adalah orang yang benar-benar diharapkan menjadi
pemimpin. Oleh sebab itu, kualitas kepemimpinan pemimpin perguruan
tinggi berdampak baik atau buruk bagi keberhasilan mutu lulusan
perguruan tinggi. Maka Rektor IAI Tebo pada kurun waktu menjawab
hingga 3 tahun pertama masih bersifat otoritatif untuk memasjikan tujuan
mutu lulusan tercapai. Rektor IAI Tebo memahami bahwa kepemimpinan
adalah proses mengarahkan, membimbing, dan memengaruhi pikiran,
perasaan, tindakan serta tingkah laku orang lain untuk digerakkan kearah
tujuan tertentu.
Setiap adalah pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya. Oleh karena itu, pemimpin menjadi barometer

keberhasilan

kelompok

dalam

proses

perencanaan,

pelaksanaan,

pemberian motivasi, pengawasan sehingga tercapainya tujuan-tujuan
bersama dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, kepemimpinan
yang baik dapat meningkatkan kemampuan bawahan untuk menunjukan
kualitas kerja secara maksimal, sehingga pencapaian tujuan dapat
dilakukan secara efesien dan efektif. Pemimpin, dalam kepemimpinannya
menampilkan

beragam

model

dan

gaya

yang

akhirnya

akan

mengklasifikasikan pemimpin tersebut ke dalam tipe-tipe kepemimpinan
tertentu.
Sedangkan pembuatan suatu keputusan, dapat terlihat dimana
sebagian manajerial membuat suatu keputusan dengan menggunakan
langkah-langkah menetapkan masalah pokok, mengumpulkan informasi
yang relevan, memilih pemecahan masalah yang paling cocok dan
melaksanakan keputusan yang diambil. Berkaitan wacana di atas,
pimpinan perguruan tinggi harus memahami budaya perguruan tinggi
yang ada sekarang ini, dan menyadari bahwa hal itu tidak lepas dari
struktur dan pola kepemimpinannya.
Pada IAI Nusantara Batanghari, gabungan antara demokratis dan
otoritatif berjalan bersama. Kepemimpinan yang baik menciptakan iklim
yang kondusif tercapainya tujuan bersama dengan kepemimpinan yang
sesuai dengan keadaan. Kepemimpinan demokratis dan otoritatif
dimaknai sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin
dalam memimpin suatu kelompok, baik terorganisasi maupun tidak.
Peranannya sangat penting, mengingat pemimpin adalah sentral figur
dalam kelompok tersebut.
Berikut gambar model kepemimpinan IAI Nusantara Batanghari:

Otoritatif

MANAJEMEN
PIMPINAN
REKTOR

Lulusan IAI
Nusantara YAsni

POAC

Demokratis

Gambar 4.4
Model Manajemen Mutu Lulusan IAI Nusantara Batanghari
Pemimpin IAI Nusantara Batanghari menjadi barometer keberhasilan
kelompok dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemberian motivasi,
pengawasan

sehingga

tercapainya

tujuan-tujuan

bersama

dalam

kelompok tersebut. Dengan demikian, kepemimpinan yang baik dapat
meningkatkan kemampuan bawahan untuk menunjukan kualitas kerja
secara maksimal, sehingga pencapaian tujuan dapat dilakukan secara
efesien

dan

efektif.

Rektor

IAI

Nusantara

Batanghari,

dalam

kepemimpinannya menampilkan model demokratis dan otoritatif sekaligus
dalam bekerja bagi pencapaian mutu lulusan.
Permasalahan peningkatan mutu lulusan di di IAI Nusantara
Batanghari yaitu kurang rutin pengecek perangkat kerja dosen di tiap
semester; pemimpin perguruan tinggi belum memperkaya wawasan dosen
melalui konsultasi kepada ahli pada mata pelajaran umum; pihak
perguruan tinggi kurang menambah bahan ajar dan media pembelajaran;
kenyamanan ruang dan alat kerja belum tercipta; pelatihan dosen masih
terbatas; penerimaan ide, saran dari dosen yang bertujuan untuk
kemajuan perguruan tinggi masih lemah; dan belum memperhatikan dan

meningkatkan kesejahteraan dosen, sehingga dosen mencari pekerjaan
tambahan dari luar lingkungan di IAI Nusantara Batanghari.358
Berdasarkan hasil pengamatan di atas, maka lebih lanjut bentuk
tanggung jawab dosen sebagai bagian dari SDM perguruan tinggi juga
perlu diperbaiki. Observasi penulis bahwa ketepatan waktu jam kerja di IAI
Nusantara Batanghari sudah berjalan dengan baik walaupun masih
ditemui ada beberapa dosen yang sering lambat, sehingga lambat masuk
ke kelas. Permasalahan hanya terjadi terhadap beberapa dosen yang
selalu terlambat saat waktu bekerja dimulai.359
Pengembangan diri dosen di IAI Nusantara Batanghari dengan cara
mengikuti atau ikut serta dalam pertemuan ilmiah. Dalam hal ini sudah
ada dosen telah mengikuti kegiatan pelatihan. Hal ini agar dosen memiliki
profesionalitas dalam mengajar seperti keharusan dalam membuat
perencanaan, lebih memberhatikan prinsip-prinsip belajar mahasiswa
seperti motivasi dan masalah lain pada mahasiswa. Sejumlah dosen
mengaku memperoleh manfaat dari pelatihan-penataran yang diadakan
oleh perguruan tinggi tersebut, terutama dalam peningkatan inovasiinovasi pembelajaran serta mengikuti perkembangan media dan metode
pembelajaran modern. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah seorang
dosen yang mengikuti pelatihan mengatakan dengan adanya pelatihan
dosen mendapat informasi baru dan perkembangan dunia pendidikan luar,
dosen

tahu bahwa dunia pendidikan berkembang sesuai dengan

perkembangan zaman, jadi dengan adanya pelatihan dosen akan mampu
berinovasi dalam mengajar di kelas.
IAI Yasni Bungo, IAI Tebo dan IAI Nusantara Batanghari adalah
lembaga pendidikan tinggi yang harus mengelola atau mamanej layanan
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan
evaluasi yang transparan (UU No 12 Tahun 2012 tentang perguruan
tinggi). Ruang lingkup manajemen atau tata kelola yang telah digarap
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Pimpinan di Provinsi Jambi meliputi: a) proses pembelajaran, b) kurikulum,
c) dosen, d) fasilitas pembelajaran, e) pendanaan, dan f) penelitian dan
pengabdian. IAI Yasni Bungo, IAI Tebo dan IAI Nusantara Batanghari
telah melakukan perubahan alih status institusi dari sekolah tinggi menjadi
Institut Agama Islam akan tetapi minat masyarakat terhadap PTKIS
tersebut masih rendah.
Pelakasanaan manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu
lulusan belum optimal. Pimpinan IAI Nusantara Batanghari , IAI Yasni
Bungo , dan IAI Tebo telah membenahi sistem manajemennya sesuai
dengan aturan berlaku. Mutu lulusan yang bermutu adalah lulusan yang
menguasai kualifikasi keilmuan dan memiliki life skill tertentu. Mutu lulusan
yang dihasilkan IAI Yasni Bungo, IAI Tebo dan IAI Nusantara Batanghari
masih

rendah

berdasarkan

animo

masyarakat

yang

menyatakan

kualifikasi keilmuan yang dimiliki lulusan PTKIS tidak lebih baik dari PTN
dan PTKIS tidak dapat menghasil lulusan yang memberikan life skill
lainnya.
Berapa program studi pada IAI Yasni Bungo, IAI Tebo dan IAI
Nusantara Batanghari tersebut belum terakreditasi, terakreditasi C dan ini
jelas tidak memenuhi standar. Evaluasi ini penting untuk mengetahui
posisi lembaga pendidikan Islam dalam standar nasional pendidikan yang
telah ditetapkan. Permasalahan yang tampak dalam pengelolaan IAI
Yasni Bungo, IAI Tebo dan IAI Nusantara Batanghari adalah aspek
manajemen, kepemimpinan, sumber daya manusia, finansial, dan aspek
kelembagaan. Secara manajemen, perguruan tinggi agama swasta di
Provinsi Jambi belum mengadopsi manajemen mutu pendidikan. Dalam
hal kepemimpinan dan sumber daya manusia juga menjadi problem
tersendiri yakni masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi akademik
minimal yang dipersyaratkan. Hal ini menuntut para pendidik dan tenaga
kependidikan mengikuti pendidikan, akan tetapi realitasnya masih jauh
dari harapan peningkatan kualitas karena tujuannya baru sekadar
memenuhi tuntutan Undang-undang. Demikian pula dengan aspek

finansial yang masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak serta
pengembangan perguruan tinggi agama swasta di Provinsi Jambi agar
lebih profesional.
Di

bawah

model

penelitian

manajemen

pimpinan

dalam

meningkatkan mutu lulusan PTKIS:
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Gambar 4.5
Model Manajemen Kepemimpinan bagi Peningkatan Mutu Lulusan IAI
di Provinsi Jambi
Setiap adalah pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya. Oleh karena itu, pemimpin menjadi barometer
keberhasilan

kelompok

dalam

proses

perencanaan,

pelaksanaan,

pemberian motivasi, pengawasan sehingga tercapainya tujuan-tujuan
bersama dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, kepemimpinan
yang baik dapat meningkatkan kemampuan bawahan untuk menunjukan
kualitas kerja secara maksimal, sehingga pencapaian tujuan dapat
dilakukan secara efesien dan efektif. Pemimpin, dalam kepemimpinannya
menampilkan

beragam

model

dan

gaya

yang

akhirnya

akan

mengklasifikasikan pemimpin tersebut ke dalam tipe-tipe kepemimpinan
tertentu.

Mutu lulusan di Rektor IAI Yasni Bungo, IAI Tebo dan IAI Nusantara
Batanghari juga membutuhkan kerja sama dengan tim yang kompak.
Manusia, di samping makluk individu juga sebagai mahluk sosial. Sifat
alami manusia antara lain saling membutuhkan, gotong royong,
kebersamaan, bermusyawarah, saling ketergantungan antara satu dengan
yang lainnya. Implementasi dari pada sifat-sifat tersebut, maka diperlukan
hubungan atau interaksi baik di suatu kelompok masyarakat atau
organisasi. Kemajuan suatu organisasi diperlukan seseorang sosok
pemimpin yang baik di antara mereka, karena memimpin merupakan
komponen yang mengikat satu kesatuan dalam kelompok.
Sedangkan pembuatan suatu keputusan, dapat terlihat dimana
sebagian manajerial membuat suatu keputusan dengan menggunakan
langkah-langkah menetapkan masalah pokok, mengumpulkan informasi
yang relevan, memilih pemecahan masalah yang paling cocok dan
melaksanakan keputusan yang diambil. Berkaitan wacana di atas,
pimpinan perguruan tinggi harus memahami budaya perguruan tinggi
yang ada sekarang ini, dan menyadari bahwa hal itu tidak lepas dari
struktur dan pola kepemimpinannya.

C. Analisis Hasil Penelitian
Mutu lulusan/alumni merupakan muara dari proses penyelenggaraan
pendidikan yang dapat menentukan keberlangsungan suatu institusi
pendidikan dalam jangka panjang. Mutu lulusan/alumni yang baik akan
meningkatkan

permintaan para pemangku kepentingan (stakeholders)

dalam merekrut tenaga kerja dari institusi yang bersangkutan.

Oleh

karena itu diperlukan proses penyelenggaraan pendidikan yang efisien
dan produktif dan perbaikan kompetensi secara terus menerus.360
Pada IAI Yasni, IAI Tebo dan IAI Nusantara Batanghari, kriteria
kelulusan mahasiswa dari suatu program studi dirumuskan dalam bentuk
360

Anonim, Manual Mutu Lulusan, (Yogyakarta: LPM Universitas Sanata Darma,
2008), 3.

Standar Kompetensi Lulusan yang yang terdapat dalam rancangan
kurikulum. Secara khusus, Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah No. 19
tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa
“Standar Kompetensi Lulusan” adalah kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.361 Menurut Pasal 1
ayat

(2)

Keputusan

Mendiknas

N0.

045/U/2002,

elemen-elemen

kompetensi meliputi (a) landasan kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan
ketrampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam
berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang
dikuasai, (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai
dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
Lulusan yang bermutu adalah impian semua perguruan tinggi,
termasuk IAI Yasni, IAI Tebo dan IAI Nusantara Batanghari. Kebermutuan
lulusan seiring dengan kebutuhan SDM abad XXI.
21stCentury

Partnership

Learning

Framework,

Berdasarkan

terdapat

beberapa

kompetensi dan/atau keahlian yang harus dimiliki oleh SDM abad XXI,
yaitu:
a. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (critical-thinking
and problem-solving skills) artinya mampu berfikir secara kritis, lateral,
dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah;
b. Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (communication and
collaboration skills) artinya mampu berkomunikasi dan berkolaborasi
secara efektif dengan berbagai pihak;
c. Kemampuan mencipta dan membaharui (creativity and innovation
skills) artinya mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya
untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif;
d. Literasi

teknologi

informasi

dan

komunikasi

(information

and

communications technology literacy) artinya mampu memanfaatkan
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Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 butir

4.

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan
aktivitas sehari-hari;
e. Kemampuan belajar kontekstual (contextual learning skills) artinya
mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual
sebagai bagian dari pengembangan pribadi; dan
f. Kemampuan informasi dan literasi media (information and media
literacy skills) artinya mampu memahami dan menggunakan berbagai
media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan
melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam
pihak.362
Di samping itu oleh IAI Yasni, IAI Tebo dan IAI Nusantara
Batanghari didefinisikan pula sejumlah aspek berbasis karakter dan
perilaku yang dibutuhkan manusia abad XXI, yaitu:
a. Leadership yaitu sikap dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dan
menjadi yang terdepan dalam berinisiatif demi menghasilkan berbagai
terobosan-terobosan;
b. Personal Responsibility yaitu sikap bertanggung jawab terhadap
seluruh perbuatan yang dilakukan sebagai seorang individu mandiri;
c. Ethics yaitu menghargai dan menjunjung tinggi pelaksanaan etika
dalam menjalankan kehidupan sosial bersama;
d. People Skills yaitu memiliki sejumlah keahlian dasar yang diperlukan
untuk menjalankan fungsi sebagai mahluk individu dan mahluk sosial;
e. Adaptability yaitu mampu beradaptasi dan beradopsi dengan berbagai
perubahan yang terjadi sejalan dengan dinamika kehidupan;
f. Self-Direction yaitu memiliki arah serta prinsip yang jelas dalam
usahanya untuk mencapai cita-cita sebagai seorang individu;
g. Accountability yaitu kondisi di mana seorang individu memiliki alas an
dan dasar yang jelas dalam setiap langkah dan tindakan yang
dilakukan;
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h. Social

Responsibility

yaitu

memiliki

tanggung

jawab

terhadap

lingkungan kehidupan maupun komunitas yang ada di sekitarnya; dan
i.

Personal

Productivity

yaitu

mampu

meningkatkan

kualitas

kemanusiaannya melalui berbagai aktivitas dan pekerjaan yang
dilakukan sehari-hari.363
Banks menambahkan bahwa selain keahlian dan karakter tersebut,
dibutuhkan pula kemampuan seorang individu untuk menghadapi
permasalahan-permasalahan sosial yang nyata berada di hadapan
mereka pada abad XXI, terutama terkait dengan:
a. Global awareness yaitu kemampuan dalam melihat tren dan tandatanda zaman terutama dalam kaitannya dengan akibat yang
ditimbulkan oleh globalisasi;
b. Financial, economic, business and entrepreneurial literacy yaitu
keahlian dalam mengelola berbagai sumber daya untuk meningkatkan
kemandirian berusaha;
c. Civic literacy yaitu kemampuan dalam menjalankan peran sebagai
warga negara dalam situasi dan konteks yang beragam; dan
d. Environmental awareness yaitu kemauan dan keperdulian untuk
menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar.364
Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI saat ini
mengatakan: peserta didik yang Bermutu Bisa Melahirkan Karya yang
Hebat, dan Guru yang HebatBisa Melahirkan Ribuan peserta didik yang
Bermutu (2020). Artinya mutu lulusan mustahil tanpa dosen yang
bermutu. Dosen yang bermutu lahir dari sejumlah kebijkaan yang bermutu
pula. Salah satu kebijakan itu adalah mengenai sertifikasi dosen. Maka
dari itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses
memberikan sertifikat pendidik untuk dosen dan dosen.365 Sedangkan
363
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sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan
kepada dosen dan dosen sebagai tenaga profesional.366 Berdasarkan
pengertian tersebut, sertifikasi dosen dapat diartikan sebagai suatu
program

pemberian

pengakuan

bahwa

seseorang

telah

memiliki

kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan
pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan
oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi dosen adalah
program

uji

kompetensi

yang

dirancang

untuk

mengungkapkan

penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat
pendidik.367 Sertifikasi itu sendiri berbentuk ijazah dan sertifikasi
kompetensi.368
Lulusan yang berkualitas mustahil tercapai tanpa pendidik atau
dosen yang berkualitas. Maka dari itu, Rektor IAI Yasni Bungo, IAI Tebo
dan IAI Nusantara Batanghari berusaha meningkatkan kompetensi dosen
agar lebih profesional, menekuni kewajibannya dengan penuh loyal dan
konsisten dengan meningkatkan kompetensi dosen dalam mendidik dan
mengajar. Mereka tidak menganggap pekerjaan dosen sebagai sambilan
atau sementara, apabila ada pekerjaan yang lebih tinggi gajinya, maka
statusnya sebagai dosen akan ditinggalkan, sedangkan anak didiknya
dibiarkan terlantar. Dosen harus memahami dengan baik bidang
kedosenan yang ditekuninya. Penguasaan bidang layanan dalam bidang
kedosenan berarti kemampuan merancang dan melaksanakan kegiatan
perkuliahan dan memahami taktik dan prosedur yang baik dalam evaluasi
sekaligus mencapai sasaran dan pencapaian tujuan-tujuan yang berkaitan
dengan mata pelajaran yang diajarkan.
Salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh dosen di perguruan
tinggi ialah memberikan pelayanan kepada para mahasiswa atau anak
didik yang selaras dengan tujuan perguruan tinggi. Dalam keseluruhan
366
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proses pendidikan dosen merupakan faktor utama yang bertugas
mendidik, dosen memegang berbagai jenis peranan mau tidak mau harus
dilaksanakan secara profesional oleh dosen.
Menurut syari‟at Islam, meskipun tidak terpaparkan secara jelas,
namun terdapat hadits yang menjelaskan bahwa segala sesuatu itu harus
dilakukan oleh ahlinya (orang yang berkompeten dalam tugasnya
tersebut). Berikut hadisnya:

عﻥ ﺍبى هﺭيﺭة ﺭضى ﷲ عنه قال قال ﺭسول ﷲ صﻠى ﷲ عﻠيه وسﻠم ﺍ َِذﺍ ُوسِ َد ْﺍلَ ْم ُﺭ ﺍلى
)ـاعة (ﺭوﺍه ﺍلبخاﺭي
َ ﺍلس
َّ َغ ْي ِﺭ ﺍَهْ ﻠِ ِه َفا ْن َتظِ ِﺭ
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, Ia berkata Rasulullah SAW bersabda: Jika
urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka
nantikanlah saat kehancurannya (H.R Bukhari)369
Hadits di atas menegaskan bahwa setiap profesi harus dilakukan
secara ahli dan setiap keahlian menuntun kepada kesempurnaan bekerja.
Memperoleh prestasi yang sah dalam Islam dilakukan dengan kerja yang
sungguh-sungguh. Sebab hak dan kewajiban dalarn Islam itu mempunyai
sifat kepastian. Artinya orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh
sambil berdoa dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan
niscaya dengan izin Allah SWT pekerjaan itu berhasil dan sesuai yang
diharapkan. Pada hakikatnya penilaian dalam lslam tidak hanya manusia
itu sendiri melakukannya tetapi dilakukan bersinergi antara tiga unsur
yaitu Allah SWT.
Usaha peningkatan mutu lulusan di Rektor IAI Yasni Bungo, IAI
Tebo dan IAI Nusantara Batanghari perlu didukung oleh kemampuan
manajerial pimpinan perguruan tinggi. Perguruan tinggi perlu berkembang
maju dari tahun ke tahun. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat
kemajuan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh sejauhmana tingkat
kemajuan manajemen dan administrasi perguruan tinggi. Manajemen
369
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selalu berkaitan dengan kehidupan organisasi sosial di mana terdapat
sekelompok

orang

yang

menduduki

berbagai

jenjang

tingkat

kepemimpinan dan sekelompok orang lain yang tanggung jawab
utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan operasional. Pandangan ini
sangat mendasar karena keberhasilan seseorang yang menduduki
jabatan

manajerial

tidak

lagi

diukur

dari

keterampilannya

menyelenggarakan kegiatan operasional, melainkan dari kemahiran dan
kemampuannya menggerakkan orang lain dalam organisasi.
Lulusan yang bermutu di Rektor IAI Yasni Bungo, IAI Tebo dan IAI
Nusantara Batanghari merupakan suatu proses integral yang melibatkan
beberapa faktor, di antaranya tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik,
alat pendidikan, dan lingkungan. Ke lima faktor tersebut merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri, akan
tetapi harus berjalan secara teratur, komplementer dan berkesinambungan serta memiliki peranan yang sangat menentukan keberhasilan
proses pendidikan akan sangat tergantung pada ke lima faktor tersebut.
Berdasarkan uraian sebelumnya terlihat bahwa pemimpin Rektor IAI
Yasni Bungo, IAI Tebo dan IAI Nusantara Batanghari mampu bekerja
sama dengan atau melalui stafnya membuat keputusan-keputusan yang
inovatif dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien
dan akuntabel. Keputusan organisasi yang dimaksud disini idealnya
menampilakn sosok sebagai berikut:
a. Keputusan yang baru, keputusan yang menoton, rutin dan tidak
prospektif, akan kurang bermakna bagi organisasi. Keputusan yang
dibaut seharusnya mampu membawa organisasi kepada perubahanperubahan dan inovasi baru yang memungkinkan organisasi berjalan
lebih dinamis dan produktif.
b. Keputusan generik yaitu keputusan yang jika tidak diambil akan
membuat organisasi menjadi vakum dan manusia organisional akan
kehilangan identitas sebagai sumber daya produksi yang sama.

c. Keputusan yan berbasis informasi. Keputusan ini dibuat didasari atau
informasi yang bermutu dan dengan demikian tidak diambil dari sutau
sudut tinjauan saja. Data atau informasi yang diperlukan dalam rangka
pembuatan keputusan.
d. Keputusan yang relaistik. Keputusan yang realistic dalam makna
disesuaikan dsengan daya dukung sumber daya organisional untuk
merealisasikannya.
e. Keputusan

fleksibel,

keputusan

yang

mengandung

makna

dimungkinkan dilakukan dekontinuasi, manakala ada gagasan baru,
perubahan situasi atau keputusan dalam implementasinya.
f.

Keputusan yang diterima dan mendapatkan dukungan penuh oleh
pihak-pihak yang berkepentingan dengan keputusan itu. Tanpa
didukung oleh SDM yang ada, sehebat apa pun keputusan yang
dibuat tidak akan ada maknanya di tingkat praktis.370
Lulusan yang bermutu dicapai dengan pengembangan SDM Rektor

IAI Yasni Bungo, IAI Tebo dan IAI Nusantara Batanghari yang terus
menerus melalui pelatihan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa
dosen yang telah dikirim untuk mengikuti pelatihan atau penataran, tidak
menindak lanjuti dengan membagi ilmu yang mereka peroleh dengan
dosen-dosen lainnya. Kondisi ini dapat dipahami sebagai konsekuensi
logis dari belum adanya suatu aturan yang mengharuskan dosen untuk
mennindaklanjuti pelatihan yang pernah diikutinya, khususnya yang
berskala nasional. Di samping itu ada kesan bahwa pelatihan yang diikuti
oleh dosen hanyalah untuk pengayaan kemampuan individual dosen mata
pelajaran yang diasuhnya.
Model pengembangan dosen secara internal meskipun dapat
mengcover dosen-dosen lain yang belum mendapat kesempatan keluar,
namun berdasarkan pengamatan dan data dokumentasi di lapangan,
pelatihan/penataran internal tersebut belum cukup intens dilakukan oleh
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perguruan tinggi, sehingga tidak semua dosen mendapat kesempatan
untuk mengembangkan diri melalui jalur tersebut. Peningkatan mutu
pendidikan mutlak dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi sebagai agen
perubahan melalui kegiatan pembenahan kepemimpnan perguruan tinggi
dengan wadah pembinaan kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, sarana
dan prasarana serta perubahan sistem lainnya. Kenyataan menunjukkan
bahwa tingkat kemajuan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh sejauh
mana tingkat kemajuan kepemimpinan pimpinan perguruan tinggi di dalam
meningkatkan prestasi bealjar mahasiswanya. Keberhasilan perguruan
tinggi ditunjukkan dengan kinerja pimpinan perguruan tinggi. Aspek lain
dimana, dalam keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi, proses
perkuliahan merupakan kegiatan yang paling pokok. Maka dalam proses
perkuliahan, peranan dosen

dalam peningkatan mutu

pendidikan

dilakukan melalui peningkatan kinerjanya dalam kompetensi dosen.
Dari temuan di atas dapat diketahui bahwa kendala meningkatkan
mutu lulusan tidak hanya dari kurangnya frekuwensi pembinaan
pimpinan perguruan tinggi tetapi juga kurangnya sarana dan prasarana
pendukung bekerja dan kurangnya kesadaran sebagian dosen dalam
menjalankan profesinya. Sehingga ada yang tidak membuat maupun
menggunakan panduan bekerja semacam perlengkapan bekerja.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah diuraikan di
bagian bab sebelumnya maka sampailah peneliti pada suatu kesimpulan
bahwa: Manajemen pimpinan belum mampu meningkatkan mutu lulusan
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi masih
belum sesuai dengan standar yang diharapkan dan masih perlu
ditingkatkan. Dibawah ini diuraikan penjelasan rincinya:
1. Perencanaan pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi dengan menyusun
program kerja lulusan untuk digunakan pada setiap tahun akademik.
Program ini bertujuan untuk menentukan arah yang jelas tentang
tujuan kualitas lulusan.
2. Pengorganisasian

pimpinan

dalam

meningkatkan

mutu

lulusan

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi dengan
mendistribusikan SDM yang ada pada sejumlah tugas-tugas yang
sudah ditetapkan, meskipun banyak SDM yang tidak sesuai dengan
keahliannya.
3. Pelaksanaan pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi dengan dengan
cara melaksanakan program kerja yang ada, mengusahakan akreditasi
yang

sesuai

standar,

merekrut

dosen

yang

sesuai

dengan

kompetensinya dan menjaga kesinambungan proses perkuliahan
sesuai KKNI, menyediakan fasilitas kerja yang sesuai kebutuhan
dosen dan mahasiswa meskipun tidak sesuai standar.
4. Evaluasi pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta di Provinsi Jambi masih menemukan
sejumlah kelemahan, dan berdampak pada lulusan yang belum
berkualitas.
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5. Model manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan
perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di Provinsi Jambi belum
sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan sikap kehati-hatian
dalam

melahirkan

produk

baru.

Hal

ini

dikarenakan

kurang

mempertimbangkan situasi pasar dan kebutuhan pelanggan milenial
dan digital.
B. Implikasi
Dari pembahasan dan kesimpulan penelitian ini maka penulis
implikasi terkait manajemen pimpinan dalam meningkatkan mutu lulusan
PTKIS di Provinsi Jambi sebagai berikut:
Pertama, pemerataan meningkatkan mutu lulusan harus dilakukan
PTKIS di Provinsi Jambi untuk memperbaiki perkuliahan sebagai gagasan
untuk pertumbuhan terus menerus yang berpusat pada diri mahasiswa,
dosen, pengawas dan orang tua atau orang lain yang mempunyai
perhatian terhadap pendidikan. Salah satu yang menjadi fokus dari
pembinaan adalah pengembangan situasi belajar mengajar yang kondusif.
Pembinaan yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi secara konsisten
akan memacu semangat dan kinerja dosen. Hal ini akan menumbuhkan
sikap, watak yang dapat dipercaya dalam perkataan maupun perbuatan.
Rektor PTKIS di Provinsi Jambi sebagai pemimpin memiliki tanggung
jawab ganda, yaitu melaksanakan administrasi perguruan tinggi sehingga
tercipta situasi belajar mengajar yang baik dan berkualitas. Karena dalam
dunia pendidikan yang mampu memotivasi dan mengarahkan dosendosen

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

belajar

mengajarnya

di

perguruan tinggi adalah pimpinan perguruan tinggi. Berjalannya sistem
pendidikan dan berfungsi dengan lebih baik serta berperannya pimpinan
perguruan tinggi dalam melakukan pembinaan dalam menjalankan
tugasnya. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan mutu
pendidikan dan dapat bersaing.

Komitmen

pimpinan

perguruan

tinggi

sudah

menjalankan

pembinaan dosen di PTKIS di Provinsi Jambi hendaknya ditingkatkan
menyadari bahwa upaya peningkatan kinerja dosen merupakan hal
penting dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pada
akhirya untuk kepentingan proses perkuliahan agar berguna bagi
peningkatan prestasi belajar mahasiswa sebagai tujuan perkuliahan di
perguruan tinggi. Perencanaan dan pembuatan program kerja hendaknya
disesuaikan dengan sarana dan prasrana yang ada serta kemampuan
keuangan yang tersedia. Agar program dapat berjalan lancar. Frekuensi
pembinaan kunjungan kelas kiranya harus lebih ditingkatkan lagi
sehingga merata semua dosen diawasi dengan kunjungan kelas untuk
dapat mengetahui jika ada permasalahan dalam proses perkuliahan agar
dicarikan solusi pemecahannya. Dari uraian di atas dapat dikatakan
bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan
meningkatkan kinerja dosen diperlukan perencanaan yang matang,
sesuai dengan kemapuan anggaran yang ada. Di samping itu disiplin
warga perguruan tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajiban masingmasing harus lebih ditingkatkan. Seorang dosen harus menyadari akan
pentingnya tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik.
dosen hendaknya melakukan pekerjaannya sebagai dosen dengan
penuh dedikasi dan tanggungjawab yang penuh.
Kedua, bagi dosen sebagai ujung tombak dalam proses
perkuliahan yang langsung bertatap muka dengan peserta didik,
diharapkan

berlaku

melaksanakan

professional

tugasnya.

dan

Setiap

penuh

dosen

pengabdian

hendaknya

dalam

menyiapkan

perangkat mengajar dan memagang teguh disiplin baik itu saat diawasi
ataupun

tidak.

mengembakan

Hendaknya
kemampuan

dosen-dosen
profesi

dosen

senantiasa
dengan

berusaha

memperbnyak

pengetahuan baik itu melalui pelatihan, penataran maupun referensireferensi yang ada agar dapat meningkatkan kemapuan kinerja.

Pelatihan profesi dosen sangat beralasan karena SDM PTKIS di
Provinsi Jambi masih terdapat kelemahan yaitu: (1) masih terdapat
pegawai yang melaksanakan pekerjaannya dengan kehendak sendiri apa
yang ingin mereka lakukan, (2) masih terdapat pegawai yang tidak
komitmen dalam bekerja baik datang maupun pulang, (3) tidak adanya
realita terhadap penghargaan dan tindakan pada pegawai yang malas
bekerja, (4) masih terdapat pegawai ketatausahaan dalam waktu bekerja
digunakan untuk bermain game di Komputer maupun di Handpone, (5)
mengenai file data pegawai tidak disimpan dan diarsipkan dengan baik.
PTKIS di Provinsi Jambi melakukan pembinaan SDM kampus
berkala disusun dengan cakupan kegiatan pembinaan pada pelaksanaan
Tenaga ketatausahaan perguruan tinggi dalam kurun waktu satu tahun.
Pembinaan tahunan disusun dengan melibatkan sejumlah pengawas
dalam satu Kota Jambi untuk setiap jenjang pendidikan. Program
pembinaan semester merupakan penjabaran program pembinaan tahunan
pada masing-masing perguruan tinggi binaan selama satu semester yang
disusun oleh masing-masing pengawas.
Ketiga, reward and punishment upaya yang dilakukan PTKIS di
Provinsi Jambi terhadap kerja SDM secara umum belum dilakukan secara
optimal, disebabkan: pertama, kurangnya punisment pembinaan yang
dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi terhadap kerja pegawai
ketatausahaan yang melaksanakan pekerjaannya dengan kehendak
sendiri tidak mengikuti arahan pimpinan perguruan tinggi. Kedua,
Pimpinan perguruan tinggi tidak memberikan reward dan punishment
kepada tenaga ketatausahaan yang dalam bekerja menyelesaikan
administrasi perguruan tinggi. Hal inilah membuat rendahnya minat
pegawai ketatausahaan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka di
perguruan tinggi. Ketiga, dalam pembinaan kerja dosen tidak dilakukan
oleh pimpinan perguruan tinggi secara rutin sehingga pekerjaan tenaga
ketatausahaan banyak yang menumpuk akibatnya terlambat semua
pekerjaan Perguruan tinggi.

C. Rekomendasi
Merujuk pada temuan penelitian mengenai, maka rekomendasi
penulis sebagai berikut:
1. Kepada PTKIS di Provinsi Jambi agar selalu memberikan pengarahan
dan petunjuk yang tepat dan berhasil, guna peningkatan kualitas
pendidikan dan kelancaran pelaksanaan proses perkuliahan di
perguruan tinggi tersebut.
2. Kepada dosen untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam
mengajar di PTKIS di Provinsi Jambi dan selalu memperhatikan mutu
lulusan.
3. Kepala pimpinan perguruan tinggi sebagai pengambilan keputusan,
untuk proaktif dalam menyelenggarakan pelatihan dan penataran dari
aspek kegiatan ketatausahaan dan aspek kompetensi dosen secara
internal.

D. Saran-Saran
Saran-saran yang adiajukan pada kajian penelitian ini adalah:
1. Diharapkan kepala Kemenag RI dan Kopertais XIII Jambi sebagai
pihak yang berkompeten dalam pembinaan perguruan tinggi, agar
dapat memberikan dukungan dan perhatian serius terhadap mutu
lulusan dengan mengadakan pelatihan serta memberikan dukungan
dengan melengkapi fasilitas-fasilitas belajar.
2. Diharapkan PTKIS di Provinsi Jambi sebagai lembaga pelayanan
publik,

harus

membenahi

implementasi

manajemennya

dalam

menghasilkan lulusan bermutu dan dapat mengubah image-nya
dimasyarakat.
3. Diharapkan

dalam

penelitian

ini

menghasilkan

raw

model

pengembangan manajemen pimpinan PTKIS dalam menghasilkan
mutu lulusan yang memiliki kualifikasi keilmuan dan memiliki life skill
yang

dibutuhkan

masyarakat

sebagai

pengguna

jasa

layanan

pendidikan tinggi. Keberadaan PTKIS yang tidak terikat dengan aturan

birokrasi dan politik seharusnya bisa menjadi kekuatan tersendiri
lembaga pendidikan tinggi yang dalam menghasilkan lulusan bermutu.
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Judul Disertasi
MANAJEMEN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
DI PROVINSI JAMBI
A. Pedoman Observasi
1. Program kerja rektor dalam mengelola Mutu Lulusan PTKIS di
Provinsi Jambi.
2. Rapat kerja penyusunan program mutu Lulusan PTKIS.
3. Distribusi mutu Lulusan PTKIS dalam tugasnya sesuai prinsip the
right man and right place.
4. Aktivitas rektor untuk menggerakkan mutu Lulusan PTKIS bekerja
seusai.
5. Alat pemotivasian kerja mutu Lulusan PTKIS.
6. Wadah pemberdayaan mutu Lulusan PTKIS.
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8. Administrasi kerja Mutu Lulusan PTKIS.
9. Aktivitas rektor melakukan pengawasan terhadap kerja mutu
Lulusan PTKIS.
10. Intensitas pengawasan yang digunakan pimpinan terhadap mutu
Lulusan PTKIS.
11. Ketersediaan fasilitas kerja mutu Lulusan PTKIS.
12. Perangkat pendukung kerja mutu Lulusan PTKIS.
B. Pedoman Wawancara
1. Bagaimana rektor menyusun program kegiatan mutu Lulusan
PTKIS di Provinsi Jambi?
2. Apa saja acuan/pedoman/landasan kerja rektor dalam menyusun
program kegiatan mutu Lulusan PTKIS di Provinsi Jambi?
3. Seberapa penting penyusunan program kegiatan mutu Lulusan
PTKIS bagi rektor di Provinsi Jambi?
4. Apakah rektor menyusun program mutu Lulusan PTKIS
berdasarkan skala prioritas? Jelaskan?
5. Bagaimana rektor dalam menyusun program mutu Lulusan PTKIS
secara sistematik?
6. Bagaimana rektor dalam menyusun program mutu Lulusan PTKIS
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7. Bagaimana rektor dalam menyusun program mutu Lulusan PTKIS
sesuai kapasitas anggaran dan sumber daya lain yang dimiliki
perguruan tinggi?
8. Apakah kolektivitas kerja dalam menyusun program mutu Lulusan
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sesuai kualifikasinya?

10. Bagaimana rektor mengorganisasikan kerja mutu Lulusan PTKIS?
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bekerja?
14. Bagaimana kepemimpinan kerja mutu Lulusan PTKIS?
15. Bagaimana pemotivasian kerja mutu Lulusan PTKIS?
16. Apa saja alat pemotivasian kerja mutu Lulusan PTKIS?
17. Bagaimana pemberdayaan mutu Lulusan PTKIS dalam bekerja?
18. Apa saja wadah pemberdayaan mutu Lulusan PTKIS bekerja?
19. Bagaimana penegarakan disiplin bagi mutu Lulusan PTKIS
bekerja?
20. Bagaimana administrasi kerja mutu Lulusan PTKIS?
21. Bagaimana rektor melakukan pengawasan terhadap kerja mutu
Lulusan PTKIS?
22. Bidang pengawasan apa saja yang dilakukan rektor terhadap mutu
Lulusan PTKIS?
23. Bagaimana follow up dari hasil pengawasan terhadap mutu Lulusan
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24. Kapan dan apa saja media pengawasan yang digunakan rektor
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C. Pedoman Dokumentasi
1. Sejarah PTIS Provinsi Jambi
2. Visi dan misi PTIS Provinsi Jambi
3. Program kerja PTIS Provinsi Jambi
4. Letak Geografis PTIS Provinsi Jambi
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Anggaran Pendidikan Dalam Membantu Pembangunan Daerah, 2)
Peserta Seminar Nasional HARGANAS, 3) Peserta Seminar Nasional
Tanggal 8 Januari 2009, Tema : Peran Pemerintah Derah Dalam
Meningkatkan Kualitas Pendidikan, 4) Pelatihan Kepemimpinan Dasar SeSumatera, 5) Commite Regional Seminar the Student Unity Of English
Department, 21 Juni 2008 dan 6) Peserta Seminar Hari Pahlawan
Tanggal 10 November 2008, Tema : Menanamkan Semangat Nasionalis
Kebengsaan Dalam Diri Mahasisiwa.
Pengalaman organisasi yaitu Ketua Umum Persatuan Da‟i Muda Provinsi
Jambi, Ketua I Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama‟ (IPNU) Kabupaten Bungo,
Dewan Penasehat Himpunan Mahasiswa Bungo (HMB), Ketua Umum

Persatuan Mahasisiwa Dan Pelajar Bungo-Jambi, Ketua Umum Forum
Diskusi Kader Pergerakan PMII Jambi, Ketua II PMII Cabang Jambi, Wakil
Presiden BEM IAIN STS Jambi, Direktur Da‟i Muda Remaja Mesjid
Kabupaten Bungo dan Wakil Ketua Osis MAN Muara Bungo.

