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MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN TANTANGAN 
BAGI TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA 

Oleh Dr. Drs. I Gde Made Metera, M.Si.15 
 

Abstrak: Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak hanya membawa konsekuensi bebasnya 
sirkulasi barang dan jasa yang berasal dari negara-negara ASEAN untuk keluar masuk pasar negara-negara 
ASEAN, tetapi juga berpengaruh pada pengelolaan pendidikan tinggi. Para pengelola perguruan tinggi haruslah 
memperbaiki tata kelola perguruan tinggi agar menghasilkan produk bermutu yang mampu bersaing. Tata kelola 
perguruan tinggi perlu direvitalisasi dengan jalan menetapkan standar oleh penjaminan mutu internal perguruan 
tinggi yang bersangkutan. Standar yang sudah ditetapkan oleh penjaminan mutu internal harus mampu bersaing 
dengan produk perguruan tinggi lain di ASEAN dan di dunia. Selanjutnya menetapkan dan melaksanakan strategi 
untuk mencapai dan meningkatkan standar secara berkelanjutan sehingga produk perguruan tinggi mampu 
bersaing dengan produk perguruan tinggi lain di ASEAN dan di dunia. 
 
Kata kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan tata kelola perguruan tinggi. 

 

1. Pendahuluan  

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membawa konsekuensi sirkulasi 

barang dan jasa yang berasal dari negara-negara ASEAN bebas untuk keluar masuk pasar 

negara-negara ASEAN. Itu berarti kompetisi menjadi makin ketat, karena kompetisi terjadi 

tidak saja antar-pelaku pasar di dalam negeri  tetapi juga terjadi antar-pelaku pasar yang 

berasal dari negara-negara ASEAN yang tidak bisa dihambat oleh kebijakan perdagangan 

pemerintah. Para pelaku pasar harus bisa menghasilkan produk bermutu agar bisa bersaing 

dan memenangkan persaingan. Pelaku pasar di dalam negeri tidak lagi bisa berlindung dan 

mengharapkan perlindungan dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi persaingan yang 

datang dari luar negeri terutama dari negara-negara ASEAN.  

Di bidang pendidikan tinggi, para pengelola perguruan tinggi haruslah memperbaiki 

tata kelola perguruan tinggi agar menghasilkan produk bermutu yang mampu bersaing. 

Dengan demikian tata kelola perguruan tinggi bukanlah tujuan di dalam dirinya sendiri. Ia 

haruslah berorientasi menghasilkan produk bermutu. Mutu  menjadi kata kunci yang harus 

dicapai untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang meliputi masyarakat, dunia 

kerja, dan profesi. Mutu masukan, proses, dan luaran  perguruan tinggi haruslah ditetapkan 

standarnya terlebih dahulu. Suatu standar yang mampu dan menang bersaing.  Selanjutnya 

perlu ditetapkan dan dilaksanakan strategi tata kelola yang baik untuk mencapai standar yang 

                                                           
15 Dr. Drs. I Gde Made Metera, M.Si., pernah mengelola perguruan tinggi sebagai Pembantu 

Rektor II (1995-2002) dan Rektor (2002-2010). 
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telah ditetapkan, dan diikuti penjaminan mutu. Upaya penjaminan mutu haruslah dilakukan 

secara sistematis dan berkelanjutan.  

 

2. Masyarakat Ekonomi ASEAN 

Masyarakat Ekonomi ASEAN  adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara-

negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan, meminimalisasi hambatan-hambatan di 

dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan. Misalnya dalam perdagangan barang, 

jasa, dan investasi. Hal ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi 

Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN  

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. 

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan  MEA   memungkinkan satu negara 

menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, 

sehingga kompetisi akan makin ketat (Dacholfany, 2014). 

Masyarakat Ekonomi ASEAN  menjamin keberlangsungan sirkulasi bebas (free flows) 

yaitu: Free Flows of Gooods, Free Flows of Service, Free Flows of Investment, Free Flows of 

Capital, Free Flows of skilled Labour di lingkungan ASEAN termasuk Indonesia. Sirkulasi 

bebas jasa dan tenaga kerja terampil menjadi tantangan bagi tata kelola perguruan tinggi di 

Indonesia agar mampu menghasilkan lulusan bermutu. Untuk menghadapi Free Flows of 

Service dan Free Flows of skilled Labour, dunia pendidikan tinggi di Indonesia harus 

senantiasa meningkatkan mutu pendidikannya, sehingga lulusan dan hasil penelitiannya 

memiliki daya saing tidak saja di aras ASEAN melainkan juga aras dunia.  

 

3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah lama mempersiapkan pendidikan tinggi di 

Indonesia  dengan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang harus diikuti oleh 

pengelola perguruan tinggi agar pendidikan tinggi dan produknya mampu bersaing di era 

MEA. Peraturan perundang-undangan yang disiapkan itu antara lain sebagai berikut.  

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.  
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2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013  tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penjelasannya.  

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Perguruan Tinggi. 

6) Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 

2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  

7) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015  pasal 4 misalnya menetapkan standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagai berikut.  

1) standar kompetensi lulusan;  

2) standar isi pembelajaran;  

3) standar proses pembelajaran;  

4) standar penilaian pembelajaran;  

5) standar dosen dan tenaga kependidikan;  

6) standar sarana dan prasarana pembelajaran;  

7) standar pengelolaan pembelajaran; dan  

8) standar pembiayaan pembelajaran.  

 Untuk kepentingan akreditasi institusi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi  (BAN-PT) menetapkan tujuh standar sebagai berikut. 

Standar 1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi pencapaian. 

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu. 

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan. 

Standar 4. Sumber daya manusia. 

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik. 
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Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi. 

Standar 7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. 

 Perguruan tinggi di Indonesia perlu menetapkan standar agar menghasilkan produk 

bermutu dengan mengacu kepada SNPT dan standar BAN-PT. 

 

4. Tata Kelola untuk Mencapai Standar Mutu Pendidikan Tinggi 

Tata kelola perguruan tinggi dalam rangka mencapai standar mutu dapat dimulai dari 

menetapkan standar dengan memadukan  SNPT dan standar BAN-PT di Indonesia sebagai 

berikut.  

1) Standar Visi dan Misi  

2) Standar Tata Pamong  

3) Standar Mahasiswa  

4) Standar Sumber Daya Manusia  

5) Standar Prasarana dan Sarana  

6) Standar Pembiayaan   

7) Standar Pembelajaran dan Suasana Akademik  

8) Standar Penelitian  

9) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat  

10) Standar Lulusan 

Standar yang ditetapkan sekurang-kurangnya secara kuantitatif dan kualitatif sama 

dengan standar SNPT dan  standar BAN-PT, dapat juga melampaui standar SNPT dan 

standar BAN-PT.  

  

4.1  Standar  Visi dan Misi  

 Standar visi dan misi merupakan standar yang mencerminkan mutu tata kelola 

pendidikan tinggi yang memuat  arah masa depan yang dicita-citakan yang jelas dan tindakan 

untuk mencapai cita-cita itu. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang dicita-

citakan yang dirumuskan secara jelas untuk diwujudkan, sedangkan misi adalah rumusan 

tugas pokok dan fungsi yang ditata secara sistematis. Untuk mewujudkan visi, maka misi 
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dinyatakan secara spesifik sebagai apa yang hendak dilaksanakan dalam penyelenggaraan 

program dan kegiatan akademik. Visi dan misi menjadi acuan utama dalam menentukan 

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur 

ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan.  

 

 4.2 Standar Tata Pamong  

 Standar tata pamong merupakan acuan bagi keunggulan mutu tata pamong, mutu 

kepemimpinan, dan mutu sistem pengelolaan institusi pendidikan tinggi sebagai satu-kesatuan 

yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi pendidikan tinggi 

dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.  

 Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan institusi pendidikan 

tinggi dalam memenuhi prinsisp-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan 

dan kredibilitas. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan 

kredibilitas menjadi acuan dalam tata kelola pendidikan tinggi. 

 Tata pamong  dikembangkan berdasarkan nilai-nilai akademik, moral dan etika 

akademik. Nilai-nilai akademik, moral dan etika menjadi budaya organisasi pendidikan tinggi 

yang disepakati dan dijadikan acuan sikap dan tindakan pemangku kepentingan internal. 

 Tata pamong memerlukan kepemimpinan yang baik di semua tingkatan unit kerja 

institusi pendidikan tinggi. Kepemimpinan institusi pendidikan tinggi yang baik tercermin pada 

kemampuan yang komprehensif untuk menumbuhkembangkan pemahaman dan komitmen di 

setiap unit kerja guna mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-

citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku 

kepentingan.  

 Tata pamong dan kepemimpinan memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang 

baik. Sistem pengelolaan yang baik tercermin pada efektivitas semua fungsi dan operasi 

manajemen di semua tingkat unit kerja perguruan tinggi. 
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   4.3 Standar Mahasiswa   

 Standar mahasiswa  merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa, serta 

bagaimana institusi pendidikan tinggi memperlakukan dan memberikan layanan kepada 

mahasiswa. 

 Kemahasiswaan adalah segala urusan yang berkenaaan dengan upaya perguruan 

tinggi untuk memeroleh mahasiswa yang bermutu melalui sistem dan program  rekrutmen, 

seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan 

mahasiswa dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penelaahan kebutuhan dan 

kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan. 

 Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus 

mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam 

penyelenggaraan program/kegiatan akademik yang bermutu di perguruan tinggi.  

 Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara 

menyeluruh yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian, sebagai sumber daya 

manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa 

perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, kepekaan 

sosial, seni budaya, olahraga, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya.  

 Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan kreatif, inovatif, 

adaptif, dan  kapasitas dalam menyiapkan diri memasuki dunia kerja dan profesi. 

  

  4.4 Standar  Sumber Daya Manusia  

 Standar sumber daya manusia merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya 

manusia, serta bagaimana seharusnya memperlakukan dan memberikan layanan kepada 

sumber daya manusia yang merupakan sasaran mutu keseluruhan program tri dharma 

perguruan tinggi.  

 Dosen merupakan komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik 

professional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mentransformasikan, 

mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen menentukan mutu 
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penyelenggaraan akademik perguruan tinggi. Dosen bukan saja memberikan pelayanan tetapi 

dosen juga perlu mendapat pelayanan agar bisa berkembang dan bisa memberikan pelayanan 

dengan baik. 

 Tenaga kependidikan merupakan sumber daya lainnya di perguruan tinggi yang 

membantu proses penyelenggaraan perguruan tinggi pada setiap perencanaan dan 

pelaksanaan program dan kegiatannya. 

 Perguruan tinggi haruslah merencanakan dan melaksanakan program-program 

peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan, untuk 

mewujudkan visi dan melaksanakan misinya. Untuk memenuhi kebutuhan dosen, institusi 

perguruan tinggi juga perlu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk memeroleh 

dosen tidak tetap yang sangat dibutuhkan.  

 4.5 Standar  Pembelajaran dan Suasana Akademik  

 Standar pembelajaran dan suasana akademik merupakan acuan keunggulan mutu 

sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan inti dari 

proses pendidikan dan merupakan kurikulum riil.  

 Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai 

rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi 

seluruh kegiatannya untuk mecapai tujuan program studi.  

 Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang 

studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan 

tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi  dengan memerhatikan 

standar mutu, visi, dan misi perguruan tinggi.  

 Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi, perguruan tinggi 

menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata urutan, kedalaman, 

keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.  

 Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan 

belajar, yaitu perkuliahan, praktikum, magang, pelatihan, diskusi, seminar, lokakarya,  dan 

tugas-tugas pembelajaran lainya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai 

pendekatan, strategi dan teknik yang menstimulasi agar dapat mengkondisikan mahasiswa 
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berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai 

sumber belajar.  

 Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa  dengan 

kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.  

 Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan 

mahasiswa  mencapai tujuan pembelajaran, dan menggunakan hasilnya dalam membantu 

mahasiswa memeroleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan 

dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel dengan menggunakan instrumen 

penilaian yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil 

belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian akademik mahasiswa, 

kebutuhan akan remedial serta meta-evaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan 

tujuan serta sistem pembelajaran.  

 Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan 

semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, dosen tamu, 

pakar, narasumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun diluar 

kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan prilaku yang mengutamakan 

kebenaran ilmiah, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, profesionalisme, 

serta penerapan etika akademik secara taat azas. 

  

 4.6 Standar  Prasarana dan Sarana  

 Standar prasarana dan sarana merupakan acuan keunggulan mutu prasarana dan 

sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan program-program dalam mewujudkan visi, 

melaksanakan misi, dan mencapai tujuan perguruan tinggi.  

 Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tri darma 

perguruan tinggi yang pada umumnya bersipat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan. 

Prasarana  antara lain bangunan, lahan percobaan dan fasilitas lainnya. Pengelolaan 

prasarana dan sarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, 

pemeliharaan, pemuktahiran, inventarisasi dan penghapusan  aset yang dilakukan secara 

baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di perguruan tinggi.  
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 Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam 

penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan dan 

sasaran pendidikan yang bersifat bergerak/dapat dipindah-pindahkan, antara lain komputer, 

peralatan dan perlengkapan pembelajaran yang ada di dalam kelas, laboratorium, kantor dan 

lingkungan akademik lainnya. Kepemilikan dan aksesibilitas prasarana dan sarana sangat 

penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan. Sarana 

pendidikan dapat berupa sarana yang digunakan bersama demi optimalisasi dan efisiensi 

penggunaan. 

 Sistem pengelolaan informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan 

keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk 

mendukung penjaminan mutu penyelenggaraan akademik di perguruan tinggi.  

 

 4.7 Standar  Pembiayaan  

 Standar pembiayaan merupakan acuan keunggulan mutu pembiayaan yang 

diperlukan untuk penyelenggaraan program-program/kegiatan dalam mewujudkan visi, 

melaksanakan misi, dan mencapai tujuan perguruan tinggi. Pembiayaan adalah usaha 

penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung 

penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di perguruan tinggi sebagai 

lembaga nirlaba. 

   

 4.8 Standar  Penelitian  

 Standar penelitian merupakan acuan keunggulan mutu penelitian yang 

diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi.  

 Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan 

kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus 

memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian 

yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan penelitian mencakup akses dan pengadaan 

sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta jalan, 
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melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka 

mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh institusi 

perguruan tinggi.  

 Pengelola perguruan itnggi haruslah  menciptakan iklim yang kondusif agar dosen 

dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku 

utama penelitian yang bermutu dan terencana. Pengelola perguruan tinggi haruslah 

memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan desiminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai 

bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum 

nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional 

yang bereputasi.  

 

 4.9 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat  

 Standar pengabdian kepada masyarakat merupakan acuan keunggulan mutu 

pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan 

pengembangan mutu perguruan tinggi.  

 Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi 

yang harus dilakukan oleh Dosen perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat  adalah 

kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

 

4.10 Standar Kompetensi  Lulusan 

Standar kompetensi lulusan merupakan acuan mutu lulusan perguruan tinggi. 

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan 

sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Sebagai salah 

satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lulusan 

yang bermutu haruslah memiliki penguasaan kompetensi akademik termasuk keterampilan 

keras (hard skills) dan keterampilan lunak (soft skills)  dan dapat dibuktikan dengan kinerja 

lulusan di masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan profesinya.  
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4 Strategi Mencapai Standar Mutu 

 Strategi adalah suatu terminologi yang pada awalnya berasal dari dunia militer yang 

berarti teknik memenangkan pertempuran. Kemudian istilah itu merambah dipakai di berbagai 

bidang: politik, perdagangan, pendidikan dan sebagainya. Dalam hal ini strategi mencapai 

standar mutu adalah upaya, cara, teknik untuk mewujudkan standar mutu yang telah 

ditetapkan. Untuk mewujudkan standar mutu yang ditetapkan dapat dipakai strategi berikut. 

a. Menjadikan visi perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebagai titik tolak dan tujuan 

akhir dalam merancang seluruh  program dan kegiatan. 

b. Menjadikan misi perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam 

merancang seluruh program dan kegiatan. 

c. Melakukan sosialisasi standar mutu yang telah ditetapkan  kepada seluruh pejabat, 

dosen, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya. 

d. Menjadikan standar mutu yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam menyusun 

perencanaan dan anggaran. 

e. Membangun komitmen untuk memenuhi standar mutu yang telah disepakati bersama.  

f. Melibatkan secara aktif seluruh warga perguruan tinggi untuk pencapaian standarmutu 

yang telah ditetapkan. 

g. Mendorong fakultas dan jurusan serta unit layanan lainnya membuat rencana aksi 

pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan. 
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h. Melaksanakan manajemen kendali mutu yang meliputi penetapan standar, monitoring, 

dan evaluasi. Mekanisme manajemen kendali mutu dilaksanakan seperti Gambar 1.  

i. Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan menghasilkan kaizen atau pengembangan 

berkelanjutan (continuous improvement) mutu pendidikan di perguruan tinggi seperti 

Gambar 2. 

  

 

Gambar 2. Pengembangan Mutu Berkelanjutan 

Keterangan: SDCA= Standard Do Check Action; PDCA= Plan Do Check Action 

 

5 Tata Kelola Perguruan Tinggi, Mutu, dan Daya Saing 

 Masyarakat Ekonomi ASEAN menjamin sirkulasi bebas aktivitas ekonomi, 

termasuk jasa dan tenaga kerja terampil di antara negara-negara ASEAN. Pemberlakuan MEA 

menjadi tantangan bagi tata kelola perguruan tinggi agar mampu menghasilkan lulusan 

bermutu. Tata kelola perguruan tinggi perlu direvitalisasi dimulai dari menetapkan standar, 

suatu standar yang mampu bersaing dengan produk perguruan tinggi lain di ASEAN dan di 

dunia. Selanjutnya menetapkan dan melaksanakan strategi untuk mencapai dan 

Integrasi pada 

proses SDCA 

Gambar 1. Manajemen Kendali Mutu   
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meningkatkan standar secara berkelanjutan, sehingga produk perguruan tinggi mampu 

bersaing dengan produk perguruan tinggi lain di ASEAN dan di dunia. 
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