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Karakteristik PT Unggul al 
  

1. SDM yang berkualitas tinggi (pimpinan PTM, dosen, 
mahasiswa, tenaga kependidikan); 

2. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup 

3. Sumberdaya keuangan yang cukup (non SPP) dan jejaring yang 
luas.  

4. Penerapan good university governance secara totalitas dan 
konsisten (bidang akademik, keuangan, dan SDM) 

5. Good leadership 

 





Pemimpin yang substantif 

Memahami aturan/regulasi 

Tidak bisa lagi hanya duduk manis di belakang meja: kenali 
medan dan bangun jaringan 

Perbanyak komunikasi: silaturahim!  

Membangun Jaringan: Kunjungan ke PT Lain, mancanegara.... 

Ikuti perkembangan lingkungan lokal hingga global 



Isyu – isyu besar, aktual 

Apa yang harus dilakukan dalam era  disrupsi teknologi, disrupsi ekonomi  

• (Advantages and Disadvantages of Disruptive Innovation in the Context of Indonesia’s 
Economic Development: Need Regulations? – IJEBMR, 2017) 

Internasionalisasi 

Pengembangan Teknologi informasi dalam pendidikan tinggi, SPJJ 

Reorientasi dan revitalisasi kurikulum 



Isyu – isyu besar, aktual 

Regulasi pemerintah: ketentuan minimal, jangan sekedar memenuhi 
ketentuan itu 

Modifikasi yang bisa mengoptimalkan 

• Menuju Lembaga Pendidikan Tinggi yang Unggul 

• Pengembangan  PTS: Teaching University, Research University, Entrepreneurial 
University, Technopreneural University, atau World Class University  

Pentingnya SDM 



•Perlunya Tata Kelola 
PT yang Baik!! 



Pendahuluan 

Perkembangan TIK dan Globalisasi membawa dampak 
kepada persaingan antar perguruan tinggi yang tidak lagi 
terbatas pada lingkup nasional, namun internasional dengan 
melibatkan lebih banyak lagi pemain: Disrupsi Teknologi 

Upaya untuk menjamin pelaksanaan pendidikan tinggi yang 
berkualitas dalam meningkatkan daya saing adalah melalui 
penerapan Good University Governance (GUG): Tata kelola 
PT yang baik 



Urgensi Penerapan GUG 

Persaingan antar PT semakin ketat 

GUG menjadi mainstream dalam PT 

GUG merupakan turunan dari Good Governance 

Tugas PT sebagai educational institution, yaitu 

• menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga tidak 
menjadikan profit oriented sebagai tujuannya 

PT dituntut untuk memberikan kepuasan kepada stakeholders 

GUG dapat mendorong pengembangan dan pengelolaan perguruan tinggi secara efektif dan 
efisien 



Governance 

Penerapan Kewenangan 
dalam Suatu Organisasi 

Keseluruhan Proses 
Pengambilan Keputusan/ 

Kebijakan dan Penerapannya 



Visi 

Pengelola PT harus Visioner 

Selalu membangun keunggulan (excellence, advantages) 

Visi PT Indonesia? 

• Beragam, Sesuai misi dari lembaga yang menaunginya 

• Namun tetap tidak boleh keluar dari tujuan 
pendidikan nasional 



Visi Perguruan Tinggi Indonesia? 

Misi 

• Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan 
SDM yang berkualitas; 

• Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah 
produk inovasi; dan 

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. 

Visi Kemenristekdikti 

• “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta 
kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya 
saing bangsa” 



Good Governance dan GUG 

•  Tata kelola yg baik 
•Dalam berbagai bidang dan sektor  
termasuk PT 

•GUG  bertujuan untuk mewujudkan 
Perguruan Tinggi yang akuntabel 
•Secara konsepsional terdapat beragam 
prinsip GUG... 

 
 

 



Prinsip/Karakteristik GUG 

• Good governance requires 8 basic characteristics: 
• participation,  
• consensus orientation,  
• accountability, 
• transparency,  
• responsiveness,  
• effectiveness and efficiency, 
• equity,  
• inclusiveness, and  
• rule of law.  



Prinsip Good University Governance:  

• a. Transparansi  

• b. Akuntabilitas (kepada stakeholders)  

• c. Responsibility (tanggung-jawab)  

• d. Independensi (dalam pengambilan keputusan)  

• e. Fairness (adil)  

• f. Penjaminan mutu dan relevansi  

• g. Efektifitas dan efisiensi  

• h. Nirlaba. 



UU 21/2012 ttg PT 

Pasal 63  Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan 
prinsip:  

• a. akuntabilitas;  

• b. transparansi;  

• c. nirlaba;  

• d. penjaminan mutu; dan  

• e. efektivitas dan efisiensi.  

 



Permen  N0.66/2010 pasal 49 
Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:  

a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak 
mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan 
harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan 
pendidikan;-  

b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk 
mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku 
kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan 
layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional 
Pendidikan secara berkelanjutan;  

d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan 
informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku 
kepentingan; dan  

e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon 
peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian. 

 



Untuk Membangun Tata Kelola yang Baik 

Diperlukan 

• konsep regulasi GUG 

• komitmen pimpinan dan sosialisasi ke semua jajaran 

• ketersediaan dan kecukupan SDM: manajerial, 
pendidikan, kepangkatan 

• Mematuhi semua aturan yang ada 



Peningkatan Mutu 

Diperlukan 

• Kesadaran&komitmen bersama tentang mutu sbg 
isu utama QA! 

• Indikator dan sasaran mutu yg disepakati bersama  

• Inisiatif serius dr pengelola utk meningkatkan mutu 

• Pengukuran yg berkesinambungan  audit mutu  



Penguatan SDM 

• Kuantitas : Rasio 

• Kualitas : 
• Pendidikan dosen\ 
• Jabatan fungsional 
• Kinerja akademik dan riset 



SDM 

• Permasalahan SDM PTM kita cukup kompleks: kuantitas dan kualitas.  

• Dosen yang terbatas, tidak memadai dibandingkan dengan jumlah mahasiswa 
yang dimiliki.  

• Pendidikan dosen PTM masih rendah, umumnya masih S2, bahkan masih ada 
yang S-1.  

• Dosen dengan kualifikasi  doktor dan juga Profesor yang masih sedikit. Bahkan 
untuk doktor dan profesor yang terbatas ini juga tidak menyebar merata di semua 
prodi.   

• Bidang akademik perlu mendesain jumlah dosennya sedemikian rupa sehingga 
dapat menjaga rasio dosen-mahasiswa dengan sebaik-baiknya.  

• rekrutmen dosen seyogianya dilakukan secara berkala, dengan melihat  
perkembangan jumlah mahasiswa yang ada serta prediksi ke depannya, dan juga 
perlu aktif mencari dosen NIDK dari kalangan profesional.   

 



Penguatan akademik dosen 
• Dosen banyak terfokus pada tugas-tugas pokok pengajaran, sebatas mentransfer ilmu ke 

mahasiswanya.  

• Sebagai insan PT ada kewajiban lain : pelaksanaan tanggung jawab penelitian dan publikasi 
ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi serta menulis buku.  
• Sebagian besar dosen masih sebatas “konsumen” dari membaca penelitian, jurnal, 

ataupun buku orang lain. Padahal karya-karya akademik ini merupakan salah satu unsur 
yang sangat vital dalam penilaian akreditasi, termasuk akreditasi internasional.  

•  Untuk meningkatkan dayasaing dosen harus menguasai bidangnya secara mendalam: 
mengikuti berbagai pelatihan, kursus, seminar, melakukan riset, dan mendialogkan 
pemikirannya dengan mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal ilmiah, baik lokal maupun 
internasional, serta menulis buku teks ataupun buku referensi.  

• Pimpinan harus memfasilitasi dan menstimulus dosennya melaksanakan kegiatan-kegiatan 
tersebut.  
• Persoalannya: terbatas menganggarkan; di sisi lain para dosen juga sebagian besar 

terbatas kemampuan finansialnya.   
• Akibatnya, pengembangan dosen menjadi terbatas, dan sekedar memenuhi kaidah 

formal saja.  
• Inilah yang harus didesain secara baik dan disikapi secara bijak oleh 

penanggung jawab bidang akademik untuk mengatasinya.  
 



Penguatan sumber daya manusia 

• domain bidang dua bidang satu merupaka user utama dari SDM ini maka mau tidak 
mau terlibat untuk mendorong pengembangan sdm yang berkualitas 

• pimpinan PTM dapat mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dan dikelolanya 
dengan baik, sehingga kualitasnya bisa bersaing dengan lulusan PT lainnya, baik dari 
dalam negeri maupun luar negeri.  

• Perguruan tinggi adalah mengelola manusia, memproses manusia, yang produknya 
adalah manusia yang lebih berkualitas, baik dalam penguasan ilmu pengetahuan dan 
teknologi maupun karakter atau ahlaknya.  

• Untuk memproses “produksi” manusia yang demikian kapitalnya bukanlah mesin atau 
teknologi yang canggih, melainkan yang utama adalah manusia atau para dosen. Jadi jasa 
pendidikan bersifat unik. Input atau bahan baku,  output, dan outcome-nya adalah 
manusia. Untuk memprosesnya utamanya juga manusia. Untuk itulah fokus 
pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi sangat penting. Tentu saja ini 
juga tanpa harus menafikan kebutuhan tenaga kependidikan, infrastruktur lainnya seperti 
teknologi informasi, Laboratorium, perpustakaan, ataupun gedung-gedung yang 
memadai.  

 



Tata kelola keuangan 

• Good administration 

• akuntabilitas 

• Efekktivitas 

• Efisiensi 

• Tegas berbasis regulasi 

• Money follow fn 

 

•MENDUKUNG Fungsi MANAJEMEN 
 



• Penerapan GUG.... 



Karakteristik dan Penerapan GUG 

Partisipasi 

Transparansi 

Akuntabilitas 

Tanggungjawab 

Resonsiveness 

Independen 

Keadilan 

Effectiveness and efficiency 



Participation 

• Pelibatan seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu yang 
vital dalam penyelenggaraan GUG. Pemangku kepentingan harus 
memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dan diberi kesempatan dan 
fasilitas. Keterlibatan yang luas akan menjadi basis legitimasi 
program-program pengembangan di universitas.  

 



Transparency 

Merupakan prasyarat dasar untuk menunjang adanya partisipasi dan 
menjaga akuntabilitas institusi 

 

 

1.Menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan 
mudah diakses pengguna informasi sesuai kewenangannya 

2.Kebijakan manajemen tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada para 
pemangku kepentingan 

3.Setiap rapat harus ada notulensinya 

4.Pelayanan kepada mahasiswa dalam proses belajar mengajar dilakukan secara 
transparan, seperti kontrak belajar, pemberitahuan aturan  
 



Akuntabilitas 

• Institusi harus mampu mempertanggungjawabkan 
seluruh proses penyelenggaraan PT. 

•  Anggran harus diaudit, baik internal maupun 
eksternal.  

• Proses penjaminan mutu akademik harus selalu 
dilakukan. 

•  Mahasiswa sebagai pemangku kepentingan terbesar 
harus diberikan peran sebagai subjek dalam menilai 
para pengajar. 

 

 



Tanggung Jawab 

1. Setiap unit organisasi dalam melakukan aktivitas harus sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab yang diberikan, serta harus berpedoman 
terhadap peraturan yang berlaku 

2. Setiap pelaksanaan wewenang ada mekanisme pertanggungjawabannya 

3. Selalu berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab sosial (social 
responsibility) melalui program-program kepedulian terhadap 
masyarakat, salah satunya melalui KKN, implementasi hasil penelitian-
penelitian dosen, dll 

4. Berpartisipasi dalam pemeringkatan  melihat positioning 



Independensi 

1. Setiap unit organisasi harus melaksanakan fungsi dan 
tugasnya sesuai dengan AD dan peraturan perundang-
undangan, tidak saling mendominasi dan/ atau melempar 
tanggung jawab 

2. Setiap fakultas di diberi kebebasan yang jelas dalam 
melakukan pengelola akademik dan lainnya sesuai 
ketentuan yang ada 

3. Seluruh program studi di setiap fakultas dan laboratorium 
diberikan kebebasan untuk mengembangkan bidang 
keilmuannya  

 



Keadilan 

1. Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan 
untuk memberikan masukan dan pendapat serta membuka 
akses terhadap informasi dalam lingkup kedudukan masing-
masing 

2. Manajemen harus selalu berusaha memberikan perlakukan 
yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai 
dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada 
organisasi, ex. rekruitment SDM yang dibuka untuk umum 

3. Jabatan struktural, jenjang karir kepangkatan, dan kenaikan 
ruang diberikan secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku 



Effectiveness and Efficiency 

output dari seluruh proses penyelenggaraan dan program-program, 
baik akademik maupun non-akademik, harus efektif (tepat 
sasaran) dan efisien dalam penggunaan sumber daya, 
khususnya keuangan. Yayasan dan Rektorat harus menyadari 
bahwa seluruh dana yang datang dari mahasiswa adalah 
“titipan” dari para orang tua yang mempercayakan pendidikan 
anaknya.Yang terutama adalah efektif dalam menunjang fungsi-
fungsi pendidikan, khususnya dalam peningkatan mutu 
akademik dan penelitian.  

 



Penutup 

• Salah satu pilihan strategis dalam membangun daya saing PT adalah 
memperkuat manajemen dan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan 
prinsip GUG 

 

• Selain manfaat internal, penerapan GUG juga sangat bermanfaat untuk 
membangun market trust 

 

• Penerapan GUG di PT membutuhkan komitmen pimpinan, staf, serta 
seluruh stakeholders 

 


