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TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI SWASTA  

 MENUJU PERSAINGAN GLOBAL 
Oleh Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si.1 

 
Abstrak: Pendidikan tinggi memiliki misi dan fungsi penting, memberikan kontribusi kepada pembangunan yang 
berkelanjutan (sustainable development) khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten 
dan unggul dalam pengembangan masyarakat. Salah satu isu penting pendidikan tinggi adalah persoalan tata 
kelola perguruan tinggi yang kerap dikaitkan dengan isu komersialisasi, privatisasi, dan sebagainya. Sementara 
pengaturan yang menjamin serta memagari pemenuhan hak, serta pengaturan sistem tata kelola dengan prinsip 
tata kelola yang baik ini masih lemah. Pengelola pendidikan tinggi di Indonesia tidak hanya dilaksanakan oleh 
pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat dalam bentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lainnya. Parguruan 
Tinggi Suasta merupakan institusi pendidikan tinggi milik masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 
berdasarkan mandat akademik yang diberikan pemerintah dan pendelegasian wewenang pengelolaan oleh 
Yayasan. Untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dan manajemen yang akuntabel perlu pengaturan tata 
kelola (governance) yang baik dan benar. Tantangan perguruan tinggi swasta dalam menghadapi persaingan global 
antara lain: (1)tingkat persaingan yang makin tinggi, baik antar perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri; (2) 
ekskalasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat dan variatif, 
baik yang menyangkut kedalaman dan keluasannya; (3) Makin menguatnya kehidupan masyarakat yang berbasis 
pengetahuan (Knoledge based society); (4) makin menguatnya pengawasan masyarakat dan pemerintah dengan 
segala regulasinya; (5) meningkatnya tuntutan akan hasil pendidikan (output  dan outcome pendidikan yang 
bermutu); (6) meningkatnya tuntutan akan kompetensi dan kiprah lulusan pendidikan tinggi yang relevan dengan 
kebutuhan masyarakat; (7) meningkatnya tuntutan akan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu 
dengan standar tertentu. Untuk mengantisipasinya tata kelola: (1) prinsip akuntabilitas mencakup akademik dan 
non-akademik; (2) prinsip transparansi, keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara 
tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan; (3)  prinsip nirlaba, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh 
perguruan tinggi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Apabila ada sisa hasil dari kegiatan, seluruhnya harus 
dimanfaatkan untuk meningkatkan sumber daya dosen, prasarana dan sarana, serta peningkatan mutu layanan 
akademik dan nonakademik perguruan tinggi. Komitmen untuk selalu berorientasi pada penjaminan mutu adalah 
bagian yang terpenting dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing di tingkat global. 
 
Kata kunci: Tata kelola, perguruan tinggi suasta, dan persaingan global. 
 

Pendahuluan 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena 

dengan pendidikan manusia menjadi berbudaya, dan mampu secara terus-menerus 

mengembangkan budaya tersebut demi kehidupan yang lebih baik (Uhar, 2015). Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, menyatakan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Sisdiknas merupakan 
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sistem utuh bagi negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional dengan landasan Pasal 

31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Amanat UUD tersebut dituangkan kembali secara lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas, 2003).  

Pendidikan tinggi diartikan sebagai pendidikan yang dilaksanakan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor 

yang diselenggarakanoleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi menjadi sumber inovasi dan 

solusi bagi pertumbuhan dan pengembangan bangsa seiring dengan berkembangnya zaman. 

Seperti yang termuat dalam deklarasi UNESCO, pendidikan tinggi memiliki misi dan fungsi 

penting yaitu memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan (sustainable 

development) dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan (Anon., 2015). Salah satu isu 

penting pendidikan tinggi adalah persoalan tata kelola perguruan tinggi yang kerap dikaitkan 

dengan isu komersialisasi, privatisasi, dan sebagainya. Sementara pengaturan yang menjamin 

serta memagari pemenuhan hak, serta pengaturan sistem tata kelola dengan prinsip tata kelola 

yang baik ini masih lemah. Diperlukan payung hukum setingkat undang-undang yang secara 

khusus mengatur pendidikan tinggi terutama terkait tata kelola perguruan tinggi. DPR-RI melalui 

Komisi X bersama dengan pemerintah membentuk Panitia Kerja (Panja) dalam rangka 

penyusunan payung hokum Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU Dikti) untuk 

mengantisipasi, menjamin, serta mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di pendidikan tinggi. 

Setelah melalui proses panjang RUU Dikti disahkan menjadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi 

(UU Dikti) pada Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 12 Juli 2012 yang lalu dan ditandatangani 

oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Salah 

satu hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi  ini adalah persoala ntata 

kelola dan otonomi perguruan tinggi. Secara operasional sudah ada Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 tahun 2014 yang menyangkut tata kelola perguruan tinggi, bahwa organisasi 

perguruan tinggi terdiri dari: penyusun kebijakan; pelaksana akademik; pengawas dan 

penjaminan mutu; penunjang akademik atau sumber belajar; dan  pelaksana administrasi atau 

tata usaha. 
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Pengelola pendidikan tinggi di Indonesia tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, 

tetapi pula oleh masyarakat dalam bentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lainnya yang 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bersifat nirlaba (Patdono, 2015). PTS 

merupakan institusi pendidikan tinggi milik masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi berdasarkan mandat akademik yang diberikan pemerintah dan pendelegasian wewenang 

pengelolaan oleh Yayasan. Untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dan manajemen 

yang akuntabel perlu pengaturan tata kelola (governance) yang baik dan benar. Jumlah 

perguruan tinggi di Indonesia  4684 dengan 24057 program studi (PD-Dikti, 2017), dengan 

jumlah sebanyak ini merupakan tantangan pemerintah khususnya Kemeterian Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi untuk membina dan mengawasi supaya tidak terjadi pelanggaran yang 

merugikan mahasiswa dan masyarakat secara umum. Masyarakat juga harus selektif memilih 

masuk ke perguruan tinggi supaya betul-betul menjamin dari segi legalitas dan proses 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan tuntutan stakeholder. Banyaknya 

perguruan tinggi di Negara kita maka persaingan makin ketat, mau tidak mau perguruan tinggi 

harus mengedepankan kualitas sebagai ujung tombak untuk memenangkan persainagan ini. 

Ada emapat komponen yang harus diperhatikan yaitu: Tata kelola, Sumberdaya dosen yang 

kompeten, kegiatan penelitian dan publikasi, serta kegiatan kemahasiswaan. Oleh karena itu 

pendidikan tinggi terus adaptif terhadap semua perubahan dan tuntutan  pemangku 

kepentingan, baik dalam tataran sistem, manajemen, maupun tataran teknis agar bisa 

berkembang menghadapi perkembangan globalisasi. Membangun, mengembangkan, dan 

mempertahankan keberlangsungan perguruan tinggi tidak bisa hanya berdasarkan keinginan 

yang hanya melahirkan harapan saja, tetapi perlu dilakukan membunyikan kenyataan untuk 

mengantisipasi kemungkinan yang sulit diperkirakan, sehingga pengelolaan perguruan tinggi 

mempunyai dasar pijakan yang kokoh dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya dengan tetap 

menjaga dan mengembangkan nilai dan budaya bangsa. Pijakan dasar, berupa Rencana Induk 

Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Operasional dan Kegiatan tahunan, masing-

masing dengan tonggak capaian (mailstone) yang jelas, terarah dan mudah diukur. 

 

Tantangan Perguruan Tinggi 
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Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi saat ini makin menunjukan intensitas yang 

cepat dan kompleks, hal ini jelas berpengaruh besar pada perguruan tinggi. Kebijakan 

pendidikan tinggi perlu diformulasikan, dibangun secara baik dan bermutu agar benar-benar 

dapat menghadapi berbagai tantangan dengan tepat, efektif, dan bermutu serta antisipatif. Kalau 

dicermati ada beberapa tantangan bagi pendidikan tinggi yang perlu diperhatikan dandisikapi 

oleh setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta seperti: 

 Tingkat persaingan yang makin tinggi, baik antar perguruan tinggi di dalam negeri dan 

luar negeri. 

 Ekskalasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi 

yang sangat cepat dan variatif, baik yang menyangkut kedalaman dan keluasannya. 

 Makin menguatnya kehidupan masyarakat yang berbasis pengetahuan (Knoledge 

based society). 

 Makin menguatnya pengawasan masyarakat dan pemerintah dengan segala 

regulasinya. 

 Meningkatnya tuntutan akan hasil pendidikan (output  dan outcome pendidikan yang 

bermutu). 

 Meningkatnya tuntutan akan kompetensi dan kiprah lulusan pendidikan tinggi yang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

 Meningkatnya tuntutan akan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu 

dengan standar tertentu. 

 

Azas dan Prinsip Pendidikan Tinggi 

Dalam kontek sistem Pendidikan Nasional asas pendidikan tinggi merupakan landasan 

berdiri dan tegaknya suatu kegiatan pendidikan dalam melaksanankan peranannya di 

masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan tinggi Nomor 12 tahun 2012 pasal 3 

adalah: kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, 

kebhinekaan, dan keterjangkauan. 

Prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan panduan dalam melaksanakan 

peran dan tugas yang menjadi kewajiban institusi, oleh karena itu prinsip penyelenggaraan 
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perguruan tinggi berkaitan dengan pedoman yang harus menjadi ciri perguruan tinggi dalam 

menyelenggakan pendidikan tinggi. Prinsip penyelenggaaan pendidikan tinggi mencakup: 

 Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; 

 Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjungjung tinggi hak 

azasi manusia, nilai agama, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; 

 Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas 

Akademika; 

 Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat; 

 Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreaktivitas mahasiswa dalam 

pembelajaran; 

 Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Student Cenred Learning), dengan 

memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang; 

 Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan 

mahasiswa; 

 Satu-kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna; 

 Keberpihakan kepada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; 

 Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi. 

 

Tata Kelola Perguruan Tinggi 

Salah satu isu penting pendidikan tinggi adalah persoalan tata kelola perguruan tinggi 

yang kerap dikaitkan dengan isu komersialisasi, privatisasi, dan sebagainya. Sementara 

pengaturan yang menjamin serta memagari pemenuhan hak, serta pengaturan sistem tata 

kelola dengan prinsip tata kelola yang baik ini masih lemah. Berbagai pro-kontra mengenai 

otonomi dan tata kelola perguruan tinggi seringkali dikaitkan dengan anggapan bahwa 

pengaturan yang ada dalam UU Dikti ini merupakan upaya pelepasan tanggung jawab 

pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, etatisme, komersialisasi, pendidikan 

tinggi menjadi mahal, serta persoalan lainnya. Pengaturan mengenai tata kelola perguruan tinggi 

yang diatur dalam UU Dikti ini dianggap telah mengebiri kebebasan akademik serta hak otonomi 
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yang dimiliki oleh perguruan tinggi menjadi pengaturan yang terlalu berlebihan oleh pemerintah 

pusat. Dalam hal pengelolaan Perguruan Tnggi Swasta (PTS), pemerintah memberikan 

keleluasaan kepada badan hukum nirlaba atau yayasan untuk mengatur sendiri pengelolaan 

bidang non-akademik seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, serta 

pengelolaan aset dan sarana. Karenanya, pengelolaan PTS diserahkan sepenuhnya kepada 

badan hukum nirlaba yang mendirikannya. Akan tetapi untuk bidang akademik tetap mengacu 

pada standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan pemerintah. 

 

 
Gambar 1. Berdasarkan PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta 

  

Tata Kelola menuju Perguruan Tinggi Mandiri dan Maju 

1. Akuntabilitas 

Sudah diatur dalam Undang- Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 

2012 pasal 78. Prinsip akuntabilitas ini menggambarkan kemampuan dan komitmen 

untuk mempertang-gungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada 

seluruh pemangku kepentingan baik yang ada di internal dan eksternal. Akuntabilitas 

yang harus dipertanggungjawabkan mencakup akademik dan nonakademik, yaitu 

dengan pemenuhan standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penetapan 

standar ini harus lebih tinggi daripada standar pendidikan tinggi (SN-DIKTI) yang 

ditetapkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Apabila 

dicermati sebuah perguruan tinggi harus minimal mempunyai 24 Standar yaitu: 
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masing-masing delapan standar pendidikan, standar penelitian, dan standar 

pengabdian kepada masyarakat. 

Di samping itu harus ditambahkan beberapa standar nonakademik sesuai 

dengan visi dan misi masing- masing perguruan tinggi. Prinsip akuntabilitas ini 

melekat dengan pelaksanaan otonomi yang diberikan oleh Badan Pengelola sebagai 

bentuk kontrol yang terukur, sehingga terhindar dari pelaksanaan yang menyimpang 

dan penyalahgunaan wewenang pengelolaan sehingga tidak merugikan institusi dan 

masyarakat. Kegiatan pengelolaan perguruan tinggi diawali dengan penyusunan visi 

dan misi yang sejalan dengan mandat pemerintah dan badan penyelenggara, 

sehingga ada pandangan yang sama untuk mencapai visi yang telah 

disosialisasikan kepada pemangku kepentingan. Guna memudahkan pengukuran 

ini, yaitu berdasarkan indikator capaian yang telah ditetapakan baik yang ada pada 

Rencana Strategis (Renstra) yang bisa diukur setiap tahun kegiatan. Bidang non- 

akademik untuk menjamin akuntabilitas ini secara internal mengoptimalkan fungsi 

SPI (Satuan Pengawas Internal) dan secara Eksternal diaudit oleh Akuntan Publik. 

Untuk akuntabilitas tahunan ini secara berkala dilakukan pelaporan tahunan baik 

yang akademik maupun nonakademik yang terangkum dalam Laporan Akuntabilitas. 

2. Transparansi 

Prinsip Transparansi adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan 

informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi ini tidak saja ada di 

dalam pengelolaan oleh pimpinan tetapi termasuk dalam pengukuran standar 

pendidikan dari tingkat pembelajaran oleh dosen dalam mengevaluasi hasil proses  

pembelajaran pada setiap mata kuliah setiap semester. Senat perguruan tinggi dan 

senat fakultas yang merupakan badan normatif dioptimalkan perannya sehingga 

terjadi cheks and balances serta disiplin untuk menghindari conflict interests. 

Di samping itu secara internal juga diberikan  akses yang seluas-luasnya 

kepada seluruh sivitas akademika untuk mengetahui semua aktivitas dan 

pengelolaan yang diterapakan oleh pimpinan, baik ditingkat Rektorat maupuan 
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Dekanat melalui berbagai media (paper dan elektronik). Segala punggutan yang 

dikenakan kepada mahasiswa harus berdasarkan Surat Keputusan Rektor, yang 

sudah tentu dengan persetujuan Badan Pengelola sehingga tidak mudah terjadi 

penyimpangan penggunaan dana. Untuk memudahkan aksesbilitas pemangku 

kepentingan maka pembentukan Pangkalan Data Perguruan Tinggi merupakan 

kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi, baik yang menyangkut data 

akademik dan nonakademik. 

a. Nirlaba 

Prinsip ini wajib ditaati oleh seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun 

swasta, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi tidak 

bertujuan untuk mencari keuntungan. Apabila ada sisa hasil dari kegiatan, 

seluruhnya harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya dosen, 

prasarana dan sarana, serta peningkatan mutu layanan akademik dan nonakademik 

perguruan tinggi. 

b. Penjaminan Mutu 

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi tahun 2015-2010, mutu merupakan garda paling depan dalam 

pengelolaan Perguruan Tinggi. Prinsip Penjaminan Mutu ini adalah menjamin 

adanya kegiatan sistemik untuk memberikan layanan pendidikan tinggi yang 

memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), serta 

peningkatan mutu layanan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. 

Manajemen siklus dari penjaminan mutu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, 

Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), harus ada tolok ukurnya secara kuantitatif 

untuk memudahkan pengukurannya setiap tahun sesuai dengan Rencana Strategis 

Perguruan Tinggi. 

Dengan pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana, berjenjang, dan 

berkelanjutan ini merupakan komitmen Badan Pengelola dan Pimpinan Universitas 

melaksanakan amanat mutu sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016, 

sehingga tidak ada kesan  sebagai perguruan tinggi abal-abal. Indikator dari 
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pendidikan yang bermutu dapat menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif 

mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Beberapa indikator yang bisa 

dipakai untuk mengukur mutu ini seperti indek prestasi, lama menyelesaikan tugas 

akhir, tamat tepat waktu, masa tunggu mendapat pekerjaan, kinerja alumni dan ini 

dilakukan evaluasi setiap wisuda. 

 

Gambar  2. Skema Penjamian Mutu Pendidikan Tinggi sampai ke Perguruan Tinggi 

Selanjutnya menyangkut mutu kurikulum merupakan komponen yang sangat 

penting diperhatikan, mulai dari peninjauan kurikulum, dokumen kurikulum, dan 

implementasi kurikulum sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai daya 

saing yang tinggi. Apabila kita perhatikan maka pemberlakuan kurikulum ini pada 

tahun 1994 merupakan Kurukulum Berbasis isi/mata kuliah (KBI), kemudian 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan saat ini Kurukulum Pendidikan Tinggi 

(KPT) yang berbasis Capaian Pembelajaran (CP). 

Pemerintah melalui Peraturan Presiden No: 8 tahun 2012 melahirkan KKNI 

(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dengan tujuan untuk menyetarakan 

lulusan perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi asing, untuk 

menghindari disparitas menghadapi persaingan di dunia global. Dengan demikian 

tenaga kerja dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia diakui setara dengan lulusan 



 
Prosiding Seminar : Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Juni 2017 (P.1-12). Unit Penerbitan (UP) Pusat 
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Unipas Singaraja. ISBN 978-979-17637-3-8) 

 

10 

perguruan tinggi Negara asing. Sehingga dalam implementasi Kurikulum Pendidikan 

Tinggi ini, lulusannya harus mempunyai kualifikasi sesuai dengan KKNI ini. 

Dengan penerapan ini maka setiap lulusan yang dihasilkan oleh perguruan 

tinggi mempunyai jenjang kualifikasi yang sesuai dengan kemampuannya. Ini yang 

perlu dilakukan oleh pengelola perguruan tinggi, di mana dalam implementasi 

kurikulum ini, utamanya dalam proses pembelajarannya mengacu kepada Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Di sini perlu mengubah budaya dosen 

dalam metode pembelajaran berbasis Student Centered Learning (SCL) atau 

pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa.  Pengaturan tentang kurikulum 

dimaksudkan agar penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap mengacu kepada 

standar nasional pendidikan tinggi sehingga mutunya tetap terjaga untuk memenuhi 

standar yang telah ditetapkan dan  disepakati oleh senat perguruan tinggi.  

G
ambar 3 . Proses Perubahan Kurikulum dari Tahun ke Tahun 

 
Dalam implementasi kurikulum monitoring dan evaluasi proses 

pembelajaran, kinerja dosen, evaluasi dosen oleh mahasiswa dilakukan secara 

berkala setiap semester. Sedangkan  Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dan 

Audit Mutu Nonakademik (AMNAI) dilakukan setiap tahun. Selanjutnya dilakukan 
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Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk melaksanakan tindak lanjut dari temuan 

yang ada, sehingga siklus penjaminan mutu bisa berjalan. 

c. Efektivitas dan Efisiensi 

Pola efektivitas dan efisiensi ini dimaksudkan yaitu pemanfaatan 

sumberdaya (sarana prasarana, sumber daya manusia, sumber daya pendanaan) 

dilakukan secara cermat dan tepat sesuai dengan perencanaan. Dengan 

perencanaan yang tepat ini akan menghindari pemborosan untuk mencapai tonggak 

capaian (mailstone) yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas 

(RENSTRA). Penempatan sumberdaya dosen yang sesuai dengan kebutuhan 

program studi dan pengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmunya. Di 

samping itu rasio dosen dengan mahasiswa tidak lebih dari 1:45 untuk IPS dan 1:30 

untuk IPA, sehingga tercipta suasana akademik yang lebih baik. 

 

Simpulan 

1. Pendidikan tinggi memiliki misi dan fungsi penting, memberikan kontribusi kepada 

pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) khususnya dalam 

mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten dan unggul dalam 

pengembangan masyarakat.  

2. Untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dan manajemen yang akuntabel perlu 

pengaturan tata kelola (governance) yang baik dan benar. 

3. Tata Kelola Perguruan Tinggi Suasta harus memenuhi prinsip-prinsip: (1) Akuntabilitas 

mencakup akademik dan nonakademik; (2) Transparansi, keterbukaan dan kemampuan 

menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku 

kepentingan; (3)  Nirlaba, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi tidak 

bertujuan untuk mencari keuntungan, (4) Berorientasi pada penjaminan mutu; dan(5) 

Dikelola secara efektif dan efisien. 

 



 
Prosiding Seminar : Revitalisasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Juni 2017 (P.1-12). Unit Penerbitan (UP) Pusat 
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Unipas Singaraja. ISBN 978-979-17637-3-8) 

 

12 

Rekomendasi 

1. Perguruan Tinggi Suasta sebagai penyelenggara pendidikan di bidang akademik, 

diharapkan membangun sinergitas dengan Badan Penyelenggara Pendidikan, 

apakah berbentuk yayasan, perkumpulan atau bentuk lainnya sesuai Undang 

Undang nomor 12 Tahun 2012 maupun Undan Undang Yayasan. 

2. Harmonisasi hubungan antara Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi 

sangatlah penting untuk menjadikan tata kelola dapat berjalan sinergis sesuai 

tuntutan perkembangan dan persaingan global, oleh karena itu komitmen Badan 

Penyelenggara dan pimpinan di Perguruan Tinggi untuk memberikan layanan dan 

penjaminan mutu penyelenggaraan proses pendidikan sangat diutamakan. Di 

antaranya melalui penyusunan rencana strategis pengembangan, Statuta, 

pembagian peran dalam menunjang proses dan mutu penyelenggaraan dan outcame 

yang dihasilkan.  
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