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BAB III

TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS DALAM ISLAM

A. Efektifitas

Secara etimologi efektifitas berasal  dari bahasa inggris effective yang

berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Sedangkan secara terminology

efektifitas telah banyak didefinisikan oleh para ahli diantaranya :

1. Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat

S. yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti

tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”15

2. Georgopolous dan Tannembaum: “Efektivitas ditinjau dari sudut

pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus

mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme

mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain,

penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun

tujuan.”

3. Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik

mendefinisikan efektivitas menyatakan “Efektivitas adalah kemampuan

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi)

daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan

atau ketegangan diantara pelaksanaannya.16

15 Agung Kurniawan, transformasi pelayanan publik, (Jogjakarta: Pembaruan, 2005), h.
108

16 Ibid. h. 109
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4. Efektifitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk

memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan

berharga secara sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan

operasi dan operasionalnya.17

Dari beberapa defenisi diatas bisa disimpulkan bahwa efektifitas

berorientasi pada proses dan tercapainya tujuan program. Suatu tujuan

tidak akan bisa terlepas dari sebuah proses, karena proses merupakan

jalan yang harus dilalui untuk sampai ke suatu tempat. Oleh karena itu

tercapainya suatu tujuan sangat tergantung dengan proses yang dilakukan.

Efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses

dan output yang  mengacu pada  hasil  guna  dari pada  suatu  organisasi,

program  atau  kegiatan yang   menyatakan   sejauh mana   tujuan

(kualitas,   kuantitas,   dan waktu)   telah dicapai,  serta  ukuran  berhasil

tidaknya  suatu  organisasi  mencapai  tujuannya  dan mencapai  target-

targetnya.  Hal  ini  berarti,  bahwa  pengertian  efektivitas  yang

dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki

Untuk mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana,

karena efektivitas memilik berbagai sudut pandang. Hal ini tergantung

pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Misal, untuk

sebuah perusahaan efektifitas bisa berarti merupakan laba yang diperoleh

sedangkan menurut pengamat sosial berarti kesejahteraan pekerjanya.

17 M Richard Steers , Terj: Magdalena Jamin. Efektivitas Organisasi. (Jakarta:
Erlangga, 1980), h. 5
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Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan

antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah

diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan

tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran

yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada

tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh

Martani dan Lubis yakni:18

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur

efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya

keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik

maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh

mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses

internal atau mekanisme organisasi.

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada

output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil

(output) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan munurut Richard M. Steers dalam bukunya“Efektivitas

Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:19

18 Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini, Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro),
(Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), h. 55
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1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik

dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun

pentahapan dalam arti periodisasinya.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi

menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri

dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan

dan pengisian tenaga kerja.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Setiap perusahaan/lembaga sangat bergantung pada manajemen

yang efektif. Menjalankan manajemen sebuah perusahaan/lembaga

merupakan suatu tantangan yang perlu ditangani secara profesional.

Berbagai jenis keahlian diperlukan untuk dapat mengurus sebuah

perusahan/lembaga dengan efisien dan menguntungkan. Landasan untuk

19 M Richard Steers, Terj: Magdalena Jamin. Efektivitas Organisasi. (Jakarta:
Erlangga, 1980), h. 9
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mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu kebenaran,

kejujuran, keterbukaan, dan keahlian.20

Pengertian pengawasan ialah proses pengamatan terhadap

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan sebelumnya21. Defenisi lain, pengawasan adalah pengamatan

pelaksanaan kegiatan oprasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan

tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.22

Dilihat dari beberapa pengertian pengawasan tersebut dapat

disimpulkan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk

menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk

tindakan korelasi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus

penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke

waktu.23

Pengawasan (Controlling) merupakan sebuah fungsi manajemen

yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan (Planning),

pengorganisasian (Organizing), pengarahan (Actuating). Pengawasan

20Akhmad Mujahidin, M, Ag, Ekonomi Islam 2, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014).
h. 85

21 Juliansyah Noor, Penelitian ilmu manajemen(Tinjauan Filosofis dan Praktis) Edisi
Pertama, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013), h. 283

22 Sondang P. Siagian, Manajemen Stratejik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 258

23 Ibid, h. 317.
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berfungsi menentukan kegiatan oprasional sehari-hari24, apakah yang

dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan.25

Perencanaan (Planning) merupakan suatu proses dan rangkaian

kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka

waktu/priode tertentu serta tahapan langkah-langkah yang harus ditempuh

untuk mencapai tujuan26. Perencanaan dalam sebuah lembaga penyaluran

dana didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan dana yang

diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan.27

Pengorganisasian (Organizing) merupakan proses dan rangkaian

kegiatan dalam pemberian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan

oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang

baik diantara mereka.28

Pengarahan (Actuating) merupakan kegiatan untuk memberikan

petunjuk atau intruksi dari seorang atasan kepada orang yang

diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan

bersama.29

24Sadono Sukirno, et al, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2005), Edisi Pertama, h. 93

25Abu Sinn & Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.
179.

26Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Cetakan pertama,
h. 3

27Sadono Sukirno, Ibid, h. 98

28Siswanto, Op. Cit, h. 3

29Ibid, h. 3-4
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Pengawasan (Controlling) merupakan sebuah proses mengevaluasi

prestasi organisasi dan mengambil tindakan-tindakan koreksi jika perlu,

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan/lembaga30. Pengawasan dalam

pengertian lain didefinisikan suatu proses kegiatan untuk mengusahakan

agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada

kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan

suatu tindakan perbaikan.31

Pengawasan merupakan hasil penentu dari sebuah tujuan

perusahaan/lembaga. Pengawasan merupakan fungsi yang penting setelah

beberapa proses dilakukan, karena pengawasan dapat memastikan apakah

tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan

perbaikan.

2. Pengawasan dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan

yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu:

Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari

tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa

30Sadono Sukirno, Op. Cit, h. 99

31Siswanto, Op. Cit, h. 4
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Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya32, maka ia akan bertindak

hati-hati, dijelaskan dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 yaitu:

              
            
                   
     

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada
pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah
keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang,
melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan
antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan
Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada.
kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari
kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah
Maha mengetahui segala sesuatu.(Al-Mujadilah: 7) ”

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa harus adanya

ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT. Dengan adanya ketakwaan

kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu

kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat

apa yang kita perbuat..

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem

pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem

pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin

yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan,

32Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Manajemen Syari’ah dalam Praktek, Jakarta:
Gema Insani Press, 2003),  h. 156
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kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-

lain.33

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah menyusun

sebuah program. Dalam menyusun program harus sudah ada unsur kontrol

di dalamnya. Tujuannya adalah seseorang yang melakukan sebuah

pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasan bukan

pekerjaan yang tidak diacuhkan atau dianggap enteng. Oleh karena itu

pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri

orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik

Dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan fungsi yang positif

dalam menghindarkan dan memperkecil penyimpangan-penyimpangan

dari sasaran-sasaran atau target yang direncanakan.

3. Tujuan dari Fungsi Pengawasan

Tujuan pengawasan haruslah positif dan konstuktif, yaitu untuk

memperbaiki, mengurangi pemborosan waktu, uang, material dan tenaga.

Di samping itu, pengawasan juga bertujuan untuk membantu menegakkan

agar prosedur, program, standar dan peraturan ditaati, sehingga dapat

mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya. Tujuan pengawasan di

antaranya sebagai ialah berikut:

a. Supaya proses pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dari rencana.

33Ibid, h. 157
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b. Melakukan tindakan perbaikan (Corrective) jika terdapat

penyimpangan-penyimpangan

c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai rencana.

Menurut Griffin menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dari

fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan,

meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi

kompleksitas dari organisasi.34

a. Adaptasi Lingkungan

Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar

perusahaan/lembaga dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang

terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat

internal maupun lingkungan yang eksternal.

Pengawasan internal ialah pengawasan yang dilakukan secara

mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan

terhadapnya, sedangkan pengawasan eksternal ialah pengawasan yang

dilakukan terhadap sesorang atau bagian oleh orang lain atau oleh

bagian luar bagian yang diawasi (biasanya bagian yang lebih tinggi).

Artinya sebuah lembaga harus siap menghadapi masalah-masalah yang

timbul di lingkungan sekitar dan peka terhadap perubahan-perubahan

yang terjadi.

34Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah. Op.Cit h. 318.
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b. Meminimumkan Kegagalan

Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk

meminimkan kegagalan. ketika perusahaan melakukan kegiatan

produksi.

Oleh Karena itu lembaga yang bersangkutan perlu menjalankan

fungsi pengawasan agar kegagalan-kegagalan tersebut dapat

diminimumkan.35

c. Meminimumkan Biaya

Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah untuk

meminimumkan biaya. Dalam hal ini semua lembaga berusaha untuk

meminimumkan biaya seefektif mungkin, dengan adanya pengawasan

yang efektif maka tidak akan ada dana keluar yang sia-sia sehingga

tidak terjadi pemborosan dana.

d. Antisipasi Kompleksitas Organisasi

Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar sebuah

lembaga dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang

kompleks. Maksud dari antisipasi kompleksitas organisasi ini adalah

bagaimana pihak lembaga mampu mengelola dengan baik kegiatan

yang ada di kantor, seperti Usaha Ekonomi Desa dalam mengantisipasi

pengelolaan dana simpan pinjam.

Fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman

tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan

35Ibid. h. 320.
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setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya36. Jabatan

(pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan. Hal ini di

jelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nissa’ ayat 58 yaitu :

                
    …

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...(QS. An-Nissa’ : 58)”

Pengawasan sangat menentukan perannya dalam usaha pencapaian

tujuan. Secara filosofis dapat dikatakan bahwa pengawasan itu mutlak

diperlukan karena manusia bersifat salah dan khilaf37. Bentuk pengawasan

yang wajib dijalankan di dalam Islam ialah memberikan kebebasan setiap

individu muslim dalam menjalankan pengawasan sesuai dengan

pengalaman.38

4. Tipe Pengawasan

Tipe-tipe pengawasan ada beberapa macam:

a. Feedforward Control (Kegiatan belum dilaksanakan)

36Abu Sinn & Ahmad Ibrahim, Op.cit h. 180.

37Juliansyah Noor, Loc. cit, h. 283

38Ibid, Abu Sinn & Ahmad Ibrahim, h. 180-181.
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Dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan

penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum

suatu kegiatan tertentu diselesaikan.

b. Concurrent Control (Kegiatan sedang dilaksanakan)

Merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur

harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk

menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Feedback Control (Kegiatan telah dilaksanakan)

Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah

dilaksanakan.

5. Tahap-tahap Pengawasan

Langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan dalam fungsi

pengawasan sebagai berikut:

a. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

d. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

e. pengembalian tindakan koreksi bila diperlukan39

6. Beberapa Gejala yang Memerlukan Pengawasan dan Pengendalian

Timbulnya sebuah pengawasan dari suatu lembaga karena adanya

masalah-masalah yang timbul sehingga dibutuhkan adanya pengawasan

sehingga tidak terjadi lagi kesalahan, di antara beberapa gejala yang

39. Abu Sinn & Ahmad Ibrahim. Loc.Cit. h. 321-325.
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biasanya menunjukan perlu adanya kontrol atau pengawasan dan

pengendalian perusahaan/lembaga sebagaimana diterangkan oleh Kretner

(1992) adalah sebagai berikut:40

a. Terjadi penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas

faktor penyebabnya.

b. Penurunan kualitas pelayanan (teridentifikasi dari adanya keluhan

pelanggaran).

c. Ketidakpuasan pegawai (teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai,

produktivitaskerja yang menurun, dan lain sebagainya).

d. Berkurangnya kas perusahaan.

e. Banyaknya pegawai atau pekerja yang menggangur.

f. Tidak terorganisasi setiap pekerjaan dengan baik.

g. Biaya yang melebihi anggaran.

h. Adanya penhamburan dan inefisiensi.

7. Karaktristik Pengawasan yang Efektif

a. Akurat

b. Tepat waktu

c. Obyektif dan menyeluruh

d. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis

e. Realistis dan ekonomis

f. Realistis secara organisasional

g. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

40 Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullahh. Op.cit. 326-327
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h. Fleksibel

i. Bersifat sebagai petunjuk dan oprasional

j. Diterima para anggota organisasi

C. Pengertian Bidikmisi

Bidikmisi adalah suatu program bantuan biaya pendidikan yang

diberikan dari Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

(Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2010

kemarin, kepada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi akademik

memadai dan kurang mampu secara ekonomi serta aktif dalam kehidupan

kampus

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tingg mulai

tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu

bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi

dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan diperguruan

tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung program tersebut antara

lain dengan menyusun database siswa jenjang pendidikan menengah yang

memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu  secara ekonomi untuk

dapat diakses oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat membantu atau

menyediakan bantuan biaya pendidikan. Peraturan perundang-undangan yang

dijadikan landasan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan adalah:
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a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan

bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak

mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak

mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkanbahwa

setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan

biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu

membiayai pendidikannya.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban

memenuhi hak Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk

dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik Pasal

(2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a)

beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau

membebaskan biaya Pendidikan;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun

2008tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat

(1),menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai

kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa

kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu

membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa
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Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang

menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan

masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik

berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib

mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan

Indonesia, yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu

secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah

keseluruhan peserta didik baru.

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

1. Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Bidikmisi

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam buku

Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun

2015, menyebutkan misi, tujuan, serta sasaran program bidikmisi untuk

mencapai keberhasilan program. Antara lain :
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a. Misi

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan

mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh

pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;

2. Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam

memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan beasiswa Bidikmisi

1. Meningkatkan  akses  dan  kesempatan  belajar  di  perguruan  tinggi

bagi  peserta  didik yang tidak mampu secara ekonomi dan

berpotensi akademik baik;

2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang

memenuhi kriteria untuk  menempuh  pendidikan  program

Diploma/Sarjana sampai  selesai  dan tepat waktu;

3. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-

kurikuler maupun ekstra kurikuler;

4. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa

lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetif;

5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian

sosial,sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
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C. Sasaran

Sasaran program adalah lulusan satuan pendidika

SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat tahun 2014 dan 2015

yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik

1. Organisasi Pelaksana

a. Penyelenggara

Penyelenggara program Bidikmisi adalah seluruh perguruan

tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta terpilih di bawah

Kementerian Rise Teknologi dan Pendidikan Tinggi

b. Pengelola Pusat

1) Pengarah

a) Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ketua);

b) Menteri Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan

2) Penanggung Jawab Program

a) Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

(Koordinator);

b) Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan;

3) Tim Pelaksana

a) Direktur Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan ;

b) Pimpinan perguruan tinggi negeri;
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c) Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV;

d) Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi;

e) Satuan Kerja Direktorat Kemahasiswaan;

4) Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Pusat

a) Menyusun rancangan program dan atau Pedoman

Penyelenggaraan;

b) Merencanakan dan melakukan sosialisasi;

c) Mengembangkan dan mengelola layanan informasi dan

pendaftaran on-line;

d) Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Akademik dan

Keuangan;

e) Menetapkan kuota mahasiswa baru Bidikmisi

f) Menyalurkan dana bantuan Bidikmisi;

g) Menyiapkan dan melatih Tim Pelaksana/TIK PT;

h) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

i) Memberikan pelayanan pengaduan;

j) Memantau perkembangan penyelesaian penanganan

pengaduan;

k) Menyusun laporan pelaksanaan.

c. Pengelola Perguruan Tinggi/Kopertis

1) Penanggung jawab

a) Pimpinan perguruan tinggi penyelenggara Bidikmisi;

b) Koordinator Kopertis Wilayah I - XIV.
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2) Pelaksana

a) Kepala Biro/Lembaga/Direktur Akademik dan atau

Kemahasiswaan yang ditunjuk;

b) Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I – XIV

c) Kepala bagian bidang akademik dan atau kemahasiswaan yang

ditunjuk;

d) Tim yang ditunjuk oleh Penanggungjawab perguruan tinggi;

e) Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi;

f) Satker Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis.

3) Tugas dan Tanggung Jawab

Perguruan Tinggi

a) Sosialisasi program terutama ke SMA/SMK/MA/MAK di

wilayahnya;

b) Pendataan calon mahasiswa dan mahasiswa penerima

Bidikmisi;

c) Menetapkan calon penerima Bidikmisi melalui sistem

Bidikmisi

d) Menetapkan calon penerima Bidikmisi dengan surat keputusan

pimpinan perguruan tinggi;

e) Menetapkan dan melaporkan perubahan/penggantian penerima

Bidikmisi paling lambat setiap akhir semester;
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f) Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa

penerima Bidikmisi melalui sistem daring; Monitoring dan

evaluasi internal;

g) Melayani pengaduan pemangku kepentingan;

h) Menyusun laporan pelaksanaan Bidikmisi.

Kopertis:

a) Mendistribusikan kuota Bidikmisi untuk mahasiswa baru

perguruan tinggi swasta di wilayahnya;

b) Melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi di wilayahnya;

c) Melakukan verifikasi calon mahasiswa penerima Bidikmisi

PTS di wilayahnya;

d) Menetapkan dengan Surat Keputusan penerima Bidikmisi;

e) Menyalurkan dana resettlement pada mahasiswa yang

berhak;

f) Monitoring dan Evaluasi;

g) Merekomendasikan penggantian penerima Bidikmisi;

h) Membantu PTS melaporkan IPK melalui sistem daring;

i) Penyusunan laporan pelaksanaan Bidikmisi dan dana

resettlement.

2. Monitoring dan pengawasan

Bentuk  kegiatan  monitoring  dan  supervisi  adalah  melakukan

pemantauan,  pembinaan  dan penyelesaian  masalah  terhadap

pelaksanaan  program  Bidikmisi.  Secara  umum  tujuan kegiatan ini
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adalah untuk meyakinkan bahwa seleksi, pembinaan dan penyaluran dana

telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang

berprinsip pada 3-T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu)

dengan pengertian sebagai berikut.41

a. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima

bantuan Bidikmisi telah  sesuai  kriteria  dan  dana  bantuan  telah

dipergunakan  dan  disalurkan  kepada mahasiswa penerima sesuai

dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman.

b. Tepat  Jumlah;  apabila  jumlah  dana  bantuan  dan  jumlah

mahasiswa  penerima  bantuan sesuai  dengan  kuota  dan  atau

perjanjian  yang  telah  ditetapkan.  Apabila  jumlah mahasiswa

penerima  bantuan  kurang  atau  melebihi  dari  yang  telah

ditetapkan,  maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Ditjen

Belmawa.

c. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi dan studi sesuai

jadwal, dana Bidikmisi diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan

kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur

dalam mekanisme penyaluran dana. Komponen  utama yang dimonitor

antara lain:

1) Alokasi  dan pencairan  dana

2) Penyaluran  dan atau penggunaan dana

3) Pelayanan  dan atau pembinaan mahasiswa

4) Administrasi  keuangan

5) Pelaporan

41 Depertemen Pendidikan Nasional, Panduan Bidikmisi tahun 2015. h. 21
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Tim  Pengelola Pusat harus menyusun laporan terkait dengan

perencanaan dan pelaksanaan program,  sejauh  mana  pelaksanaan

program  apakah  berjalan  sesuai  dengan  yang direncanakan, apa yang

telah dilakukan, hambatan yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat

terjadi, serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi

untuk perbaikan program di masa yang akan datang.

Hal-hal yang harus ada di dalam laporan adalah

a. Data statistik

Statistik  Penerima   Bantuan   berisi   tentang   mahasiswa  penerima

bantuan   tiap perguruan tinggi. Tim Pusat menyusun statistik

penerima bantuan berdasarkan data yang diterima dari Tim

Manajemen PT

1) Penggunaan dana

Berisikan tentang besar dana  yang disalurkan tiap PT untuk setiap

program studi, serta  berapa  yang  telah  diserap.  Tim Pusat

menyusun   laporan  tersebut  berdasarkan informasi yang

diperoleh dari Tim PT.

2) Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan

monitoring oleh Tim Pusat. Laporan ini berisi tentang jumlah

responden, waktu  pelaksanaan, hasil monitoring, analisis,

kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

Monitoring oleh Tim Pengelola Perguruan Tinggi
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Tim  PT  melaporkan  semua  kegiatan  hasil  monitoring yang

berkaitan  dengan  Perencanaan dan pelaksanaan program:

a) Sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang

direncanakan, apa yang telah dan tidak dikerjakan;

b) Hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat

terjadi;

c) Upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan

tersebut;

d) Rekomendasi  untuk perbaikan  program  di  masa  yang  akan

datang,  baik  program  yang sama maupun program lain yang

sejenis.42

42 Ibid, h. 22


