
BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Manajemen

a. Pengertian manajemen

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan proses interaksi

dengan manusia lain, sebab manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam proses

interaksi ini diperlukan adanya manajemen yang mengatur pola dan perilaku

kehidupan yang dijalani. Secara etimologis, manajemen berasal dari bahasa

latin, yaitu: “manus” yang berarti tangan, dan “agree” yang berarti melakukan.

Kata-kata ini kemudian digabung menjadi kata kerja manager yang artinya

menangani. Manager diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dalam bentuk

kata kerja to manage, dengan kata benda menegement, dan manager untuk

orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, management

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau

pengelolaan.

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan dan pendosensan

lingkungan dimana orang bekerja dalam kelompok secara efektif untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 1Manajemen adalah sebuah seni

melaksanakan pekerjaan melalui oranglain2. Manajemen juga di artikan adalah

rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama antara dua

1 Heinz weihrich, and Harold koontz, Management: A Global Perspective, (Philippines:
McGraw Hill, 2005), hlm. 4

2 Ivancevich, Donnelly, and Gibson, Management: Principles and Functions, (USA:
Ricard D. Irwin Inc, 2005), hlm. 5
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orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan3. Selain itu

Manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengor ganisasikan,

memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam

mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana

untuk mencapai tujuan organisasi.4 Bukan itu saja Manajemen juga di artikan

sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang

lain. Dengan demikian manager mengadakan koordinasi atas sejumlah

aktifitas orang lain yamg meliputi perencanaan, pengorganisasian, penem

patan, pengarahan, dan pengendalian5.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa managemen

adalah rangkaian segala kegiatan yang dimulai dengan proses perencanaan,

pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian sumber-sumber daya yang

ada atau melalui aktivitas orang lain untuk mencapai tujuan oraganisasi yang

telah ditetapkan

b. Macam-macam manajemen

Dalam sebuah kegiatan yang dilakukan perlu adanya pengaturan yang

disebut dengan manajemen. Manajemen mengandung aneka macam kegiatan

antara lain:

1) Pengorganisasian (organizing) yaitu: pengaturan dan tata kerja dalam

melaksanakan rencana pekerjaan termasuk memahami adanya tujuan

bersama, adanya pola yang menetapkan pembagian tugas wewenag serta

3 Husaini Usman, Op. Cit., hlm. 3
4 M. Sobry Sutikno, Op. Cit., hlm. 4
5 M. A. Desky. Manajemen perjalanan Wisata. (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 2001),

hlm. 4
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hubungan antara kerja dengan petugas, mentaati peraturan, disiplin dan

herarchi dalam pekerjan dan sebangainya.

2) Pengarahan (Directing/Leading) artinya:pemimpin dan kepemimpinan

yang akan memimpin dan mengatur jalannya semua rencana.

3) Pengawasan (Controlling) yaitu: mengontrol dan mengendalikan apakah

semua rencana berjalan lancar atau apakah hasil pekerjaan sesuai dengan

standar yang diinginkan ataukah ada halangan dan rintangan atau terdapat

kelainan-kelainanyang harus diperbaiki. Dalam hal ini harus ada

kemampuan untuk mengetahui letak kesalahan sehingga tindakan koreksi

dapat dilakukan sedini mungkin.

4) Koordinasi (Coordinating) yaitu kerjasama dengan pembagian tugas dan

wewenang yang rapi harus terjalin dengan baik, tanpa koordinasi antara

unsur-unsur yang berkepentingan semua rencana tak mungkin berjalan

lancar dan tujuan yang menjadi sasaran tak mungkin tercapai dengan

berhasil.6

c. Fungsi Manajemen

Dalam sebuah kegiatan yang dilakukan perlu adanya pengaturan yang

disebut dengan manajemen. Manajemen mengandung aneka macam fungsi.

Adapun fungsi manajemen atau pengelolaan ini adalah7:

1) Planning/ perencanaan

Perencanaan (planning) artinya: membuat rencana kerja, jalan atau

usaha-usaha yang akan ditempuh serta menetepkan tujuan yang akan

6 George R.Terry & Leslie W.Rue, Dasar-Dasar Manajemen,  Alih Bhasa G.A.Ticoalu,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.9

7 George R.Terry & Leslie W.Rue,Ibid, hlm.9-10
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dicapai. Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak

melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka

kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal.8

Demikian pula halnya dalam pendidikan Islam perencanaan harus

dijadikan langkah pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para mana

jer dan para pengelola pendidikan Islam. Sebab perencanaan meru pakan

bagian penting dari sebuah kesuksesan, kesalahan dalam menentu kan

perencanaan pendidikan Islam akan berakibat sangat patal bagi keberlang

sungan pendidikan Islam. Ketika menyusun sebuah perencanaan dalam

pendidikan Islam tidaklah dilakukan hanya untuk mencapai tujuan dunia

semata, tapi harus jauh lebih dari itu melampaui batas-batas target

kehidupan duniawi. Arahkanlah perencanaan itu juga untuk mencapai

target kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kedua-duanya bisa dicapai

secara seimbang. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam menerapkan

peraturan kedisiplinan mahasiswa, seorang dosen diharapkan mampu

menyusun perencaanaan yang matang, sehingga peraturan tersebut tidak

menjadi beban mental bagi psikologi mahasiswa maupun dosen. Dari

sudut pandang organisasi, perencanaan berurusan dengan9 :

a) Penentuan tujuan dan maksud-maksud organisasi

b) Prakiraan-prakiraan lingkungan di mana tujuan hendak di capai.

c) Dan penetapan pendekatan di mana tujuan dan maksud organisasi

hendak di capai.

8M. Sobry Sutikno, Ibid, hlm. 21
9http://stainjayapuratarbiyah.blogspot.com/2013/07/pengertian-dan-fungsi-fungsi

manajemen.html
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d) Perencanaan memberikan kesempatan kepada administrator (pimpi

nan atau manager) untuk berinisiatif menciptakan situasi yang

menguntungkan organisasi.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa perencanaan mengan

dung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

a) Perencanaan selalu berorientasi ke masa depan.

b) Perencanaan merupakan suatu yang sengaja di lahirkan dan bukan

kebetulan sebagai hasil dari pemikiran yang matang dan cerdas yang

bersumber dari hasil eksplorasi sebelumnya.

c) Perencanaan memerlukan tindakan baik oleh individu maupun

organisasi yang melaksanakanya.

d) Perencanaan harus bermakna.

Berdasarkan Uraian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa sebagai

berikut :

a) Keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan sangat di tentukan oleh baik

buruknya suatu perencanaan. Perncanaan harus mampu meramalkan

kejadian-kejadian di masa yang akan datang berdasarkan kenyataan

objektif yang ada pada masa sekarang dan masa lalu.

b) Perencanaan harus di arahkan kepada tercapainya suatu tujuan.

Perencanaan harus memikirkan anggaran kebijakan prosedur, metode

dan kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.10

10Marno dan Triyatno supriyatno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam
(Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm, 14.
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2) Organizing/ mengorganisasikan

Pengorganisasian (organizing) yaitu: pengaturan dan tatakerja dalam

melaksanakan rencana pekerjaan termasuk meresapi adanya tujuan

bersama, adanya pola yang menetapkan pembagian tugas wewenang serta

hubungan antara kerja dengan petugas, menaati peraturan, disiplin dan

herarchi dalam pekerjan dan sebangainya.

Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk mela

kukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi suatu

kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa

diluluhlantakan oleh kebathilan yang tersusun rapi. Menurut Terry pengor

ganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksnakan untuk

mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manu

sia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Organi sasi

dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih

menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi.

Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Dalam

sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan.

Sementara itu Ramayulis menyatakan bahwa pengorganisasian

dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan struktur, aktivitas,

interkasi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan,

dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat individual,

kelompok, maupun kelembagaan.11 Sebuah organisasi dalam manajemen

11 George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm. 272



20

pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan

tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan

organisasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua

prinsip ini dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan

lembaga pendidikan Islam akan sangat membantu bagi para manajer

pendidikan Islam.

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa pengorganisasian

merupakan fase kedua setelah perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu

terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang saja. Dengan demikian

diperlukan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah suatu kelompok kerja

yang efektif.

Banyak pikiran, tangan, dan keterampilan dihimpun menjadi satu

yang harus dikoordinasi bukan saja untuk diselesaikan tugas-tugas yang

bersangkutan, tetapi juga untuk menciptakan kegunaan bagi masing-

masing anggota kelompok tersebut terhadap keinginan keterampilan dan

pengetahuan.12

3) Directing (mangarahkan)

Pengarahan (Directing/Leading) artinya: pemimpin dan kepemim

pinan yang akan memimpin dan mengatur jalannya semua rencana.

Pengarahan adalah proses memberikan bimbingan kepada rekan kerja

sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja

12M. Sobry Sutikno, Loc.Cit, hlm, 38
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efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam fungsi

pengarahan terdapat empat komponen, yaitu pengarah, yang diberi

pengarahan, isi pengarahan, dan metode pengarahan.

Pengarah adalah orang yang memberikan pengarahan berupa

perintah, larangan, dan bimbingan. Yang diberi pengarahan adalah orang

yang diinginkan dapat merealisasikan pengarahan. Isi pengarahan adalah

sesuatu yang disampaikan pengarah baik berupa perintah, larangan,

maupun bimbingan. Sedangkan metode pengarahan adalah sistem komuni

kasi antara pengarah dan yang diberi pengarahan.

Dalam manajemen pendidikan Islam, agar isi pengarahan yang

diberikan kepada orang yang diberi pengarahan dapat dilaksanakan dengan

baik maka seorang pengarah setidaknya harus memperhatikan beberapa

prinsip berikut, yaitu : keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan,

dan kebijakan. Isi pengarahan baik yang berupa perintah, larangan,

maupun bimbingan hendaknya tidak memberatkan dan diluar kemampuan

sipenerima arahan, sebab jika hal itu terjadi maka jangan berharap isi

pengarahan itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh sipenerima penga

rahan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa fungsi pengarahan

dalam manajemen pendidikan Islam adalah proses bimbingan yang

didasari prinsip-prinsip religius kepada rekan kerja, sehingga orang

tersebut mau melaksanakan tugasnya dengan sungguh- sungguh dan

bersemangat disertai keikhlasan yang sangat mendalam.
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4) Coordinating/ Kordinasi

Koordinasi (Coordinating) yaitu kerjasama dengan pembagian

tugas dan wewenang yang rapi harus terjalin dengan baik, tanpa koordinasi

antara unsur-unsur yang berkepentingan semua rencana tak mungkin

berjalan lancar dan tujuan yang menjadi sasaran tak mungkin tercapai

dengan berhasil.

5) Controlling/ mengawasi.13

Pengawasan (Controlling) yaitu: mengontrol dan mengendalikan

apakah semua rencana berjalan lancar atau apakah hasil pekerjaan sesuai

dengan standar yang diinginkan ataukah ada halangan dan rintangan atau

terdapat kelainan-kelainanyang harus diperbaiki. Dalam hal ini harus ada

kemampuan untuk mengetahui letak kesalahan sehingga tindakan koreksi

dapat dilakukan sedini mungkin. Pengawasan adalah keseluruhan upaya

pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa

kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bahkan Didin dan Hendri menyatakan bahwa dalam pandangan

Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus,

mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.14Dalam pendidikan

Islam pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus

menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekwen

baik yang bersifat materil maupun spirituil.

13 Heinz weihrich, and Harold koontz, Op. Cit. hlm. 5
14Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Prkatik, (Jakarta:

Gema Insani, 2003), hlm.156
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Menurut Ramayulis pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai

karakteristik sebagai berikut pengawasan bersifat material dan spiritual,

monitoring bukan hanya manajer, tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode

yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia.15 Dengan karakterisrik

tersebut dapat dipahami bahwa pelaksana berbagai perencaan yang telah

disepakati akan bertanggung jawab kepada manajernya dan Allah sebagai

pengawas yang Maha Mengetahui. Di sisi lain pengawasan dalam konsep

Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi, pendekatan

yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.

1. Akreditasi

a. Pengertian Akreditasi

Akreditasi adalah   proses   penilaian dengan indicator tertentu

berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai reali

tas, tanpa ada manipulasi.16 Menurut M.Mastuhu, akreditasi merupakan

kebalikan arah evaluasi diri. Yang dimasud dengan evaluasi diri disini adalah

penilaian dari pihak luar dalam rangka memberikan pengakuan terhadap

mutu pendidikan yang diselenggarakan.

Sedangkan Akreditasi menurut BAN-PT merupakan salah satu bentuk

penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau

program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar

perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian

yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh

15Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 274
16Jamal Ma’mur Asmani, Tips praktis membangun dan mengolah administrasi

sekolah,(Jogjakarta:Diva Press,2011)cet.1,hlm.184
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badan tertentu.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh

pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan perguruan

tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu

didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar

yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat

(judgments of informed experts). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk

laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan tinggi yang akan

diakreditasi yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar

sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses,

akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan

status mutu institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah

ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi

yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat

akreditasi institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut  :

1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi

telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga

mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan

perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.

2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan

dan mempertahankan mutu yang tinggi
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3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat

pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu institusi perguruan tinggi merupakan totalitas keadaan dan

karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan institusi perguruan

tinggi yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk

menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi. Penilaian

mutu dalam rangka akreditasi institusi perguruan tinggi harus dilandasi oleh

standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga

memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah

yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan

sistematis.

Jadi dengan singkat dapat dikatakan bahwa akreditasi adalah penilaian

jenjang kualifikasi mutu Perguruan Tinggi swasta oleh pemerintah.

Pengakuan tersebut hasil dari akreditasi mempunyai konsekuensi pengakuan

terhadap kedudukan Perguruan Tinggi swasta sebagai “Terdaftar” (kurang),

”Diakui” (baik), dan “Disamakan” (sangat baik).

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang menuntut

kualitas pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,

maka pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan

tercermin melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia. Pada mulanya, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya

menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S1). Tahun 1999
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BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S2),

dan pada tahun 2001 mulai dengan program studi diploma dan program studi

doktor (S3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi

untuk institusi Perguruan Tinggi tinggi. Sejak dibentuk pada tahun 1994

sampai akhir tahun 2008, BAN-PT telah berhasil melakukan akreditasi

terhadap 9288 program studi dari perguruan tinggi negeri, swasta, keagamaan,

dan kedinasan, yang meliputi program diploma (1503 program studi), sarjana

(6977 program studi), magister (749 program studi) dan doktor (59 program

studi). Dalam dua tahun terakhir telah pula dilakukan akreditasi terhadap 80

institusi Perguruan Tinggi negeri dan swasta.17

b. Tujuan Akreditasi

Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan

penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu

dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk

menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian

dalam rangka akreditasi institusi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas

pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan

tinggi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian

terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan

berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang

diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan

17 BAN-PT, Op.cit, hlm.1
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tinggi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau

asesmen lapangan tim asesor ke lokasi perguruan tinggi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk

mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu

institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan tinggi

adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi

telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga

mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan

perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.

2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan

dan mempertahankan mutu yang tinggi

3. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam

transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta

pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu institusi perguruan tinggi merupakan cerminan dari totalitas

keadaan dan karakteristik masukan, proses dan keluaran atau layanan institusi

yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran

keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarkan pendidikan, sebagai
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dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah.18

Selain itu akreditasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

a) Mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian

bantuan dalam rangka pembinaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

b) Mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan

ketentuan kurikulum yang berlaku.

c) Mendorong dan menjaga mutu tenaga kependidikan.

d) Mendorong tersedianya prasarana atau sarana pendidikan yang baik.

e) Mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan Perguruan

Tinggi dalam pengembangan Perguruan Tinggi sebagai pusat kebuda

yaan.

f) Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung

jawab.

g) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan

suatu Perguruan Tinggi tinggi.

h) Memudahkan pengaturan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi

ke satu ke sekulah yang lain.19

c. Fungsi Akreditasi

Sebagai salah satu kebijakan pemerintah tentunya akreditasi

sekolah memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut :

18 Depag RI,Pedoman Akreditasi Madrasah, (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama
Islam, 2008),hlm.7

19 Suharsimi Arikunto, Penilaian Program Pendidikan,(Jakarta: Bina Aksara,1988)
hlm.260
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a) Perlindungan masyarakat (Quality Assurance)

Dengan  adanya  akreditasi masyarakat memperoleh  jaminan  tentang

kualitas  pendidikan madrasah yang  akan  dipilihnya  sehingga  terhindar

dari adanya praktik yang tidak bertanggung jawab.

b) Pengendalian mutu (Quality Control)

Setelah diadakanya akreditasi madrasah mengetahui akan kekuatan dan

kelemahan yang dimilikinya sehingga dapat menyusun perencanaan

pengembangan secara berkesinambungan.

c) Pengembangan mutu (Quality Improvement)

Dengan adanya akreditasi madrasah merasa terdorong dan tertantang

untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan kualitas serta beru

paya menyempurnakan dari berbagai kekurangan.

d. Prinsip-prinsip Akreditasi

Prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan akreditasi

Perguruan Tinggi adalah objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel

dan profesional20:

a) Objektif, Akreditasi Perguruan Tinggi pada hakikatnya merupakan

kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan

yang ditunjukkan oleh suatu Perguruan Tinggi Tinggi. Dalam pelaksa

naan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu

diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang

keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi

20 Depag RI,Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi, (Direktorat Jendral Kelembagaan
Agama Islam, 2008),hlm.7
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yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan

maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan

kriteria-kriteria yang ditetapkan.

b) Komprehensif, Dalam pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi Tinggi,

fokus penilaian tidak  hanya  terbatas pada aspek-aspek tertentu saja

tetapi juga meliputi berbagai komponenpendidikan yang bersifat

menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggam

barkan secara utuh kondisi kelayakan Perguruan Tinggi tersebut.

c) Adil, Dalam melaksanakan akreditasi, semua Perguruan Tinggi/

madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan Pergu

ruan Tinggi/ madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan

tidak memandang status Perguruan Tinggi baik negeri ataupun swasta.

Perguruan Tinggi harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme

kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

d) Transparan, Data dan informasi yang berkaitan  dengan pelaksanaan

akreditasi Perguruan Tinggi/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja,

jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan

secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.

e) Akuntabel, Pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi harus dapat

dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya

sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

f) Profesional Pelaksanaan akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh

orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.



31

b. Prosedur Dalam Akreditiasi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi perguruan tinggi

dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar

dalam berbagai bidang keilmuan, dan pakar/praktisi yang memahami hakikat

penyelenggaraan/pengelolaan perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi akan

diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap

perguruan tinggi negeri dan swasta yang berbentuk universitas, institut,

sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Akreditasi dilakukan melalui pro

sedur sebagai berikut.21

1. BAN-PT memberitahu perguruan tinggi mengenai prosedur

pelaksanaan akreditasi institusi dan mengumumkan melalui Website:

www.http://ban-pt.kemdiknas.go.id.

2. Perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada BANPT untuk

diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu:

a. SK Pendirian Institusi PT

b. AD/ART atau Statuta.

c. Renstra/RIP/RJP

d. Sistem Penjaminan Mutu dan laporan hasil evaluasidiri institusi.

e. Laporan monitoring dan evaluasi institusi.

f. Informasi tentang izin operasional program studi.

g. Informasi tentang alokasi dana untuk penjaminan mutu.

h. Informasi tentang jumlah seluruh program studi dan jumlah

program studi yang masih nterakteditasi.

21 BAN-PT: Standard dan Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi  2011, hlm.16
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3. Perguruan tinggi dapat mengunduh instrumen AIPT dari situs

www.http://ban-pt.kemdiknas.go.id

4. Perguruan Tinggi menyusun borang AIPT dan evaluasi-diri sesuai

dengan pedoman.

5. Perguruan Tinggi mengirimkan borang dan evaluasi-diri tersebut

beserta lampiran yang dipersyaratkan pada Lampiran 1 Buku III

(Borang AIPT)  kepada BAN-PT.

6. BAN-PT memverifikasi kelengkapan kedua dokumen tersebut.

7. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang

terdiri atas tiga sampai tujuh orang pakar sejawat yang memahami

pengelolaan perguruan tinggi.

8. Setiap asesor secara mandiri menilai borang dan evaluasi-diri  pada

asesmen kecukupan di tempat yang disediakan oleh BAN-PT selama 2

– 3 hari.

9. Pada tahap akhir kegiatan asesmen kecukupan, tim asesor bertemu dan

mendiskusikan secara mendalam hasil penilaian mandiri untuk

persiapan asesmen lapangan.

10. Hasil asesmen kecukupan akan diverifikasi oleh BAN-PT, dan bagi

institusi perguruan tinggi yang layak, dilanjutkan ke tahap asesmen

lapangan.

11. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi perguruan tinggi

selama 3 s.d. 5 hari.
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12. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT

paling lambat seminggu setelah asesmen lapangan.

13. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.

14. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi.

15. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas,

menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan

menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang

bersangkutan.

BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari

masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses

maupun hasil penilaian.
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Prosedur akreditasi perguruan tinggi tersebut digambarkan pada Bagan 1.

BAN-PT PERGURUAN
TINGGI

TIM ASESOR

 Mengembangkan
perangkat Isntrumen

 mengumumkan
pelaksanaan AIPT

 Memenuhi syarat kelayakan
 menyampaikan usul akreditasi

 Menggkaji usulan dan
persyaratan

 Menyetujui usul
 Pengiriman  instrument

akreditasi kepada
perguruan tinggi

 Menyusun Portofolio
 Menyampaikan dokumen

akreditasi kepada BAN-PT

 Menilai dokumen akreditasi
secara mandiri

 menyusun dan menyampaikan
laporan penilaian mandiri
kepada BAN-PT

 Verifikasi dokumen
akreditasi perguruan tinggi

 Menunjuk tim asesor

Pengamatan

Menyepakati hasil asesemen
lapangan kelompok asesor

Mengundang tim asesor
untuk menyepakati hasil
penilaian mandiri

Asesmen Lapangan dan Penyusunan
/Penyampaian Laporan asesmen lapangan
kelompok kepada BAN-PT

 Verifikasi laporan asesmen
lapangan

 Melaporkan hasil
verivikasi kepada Pleno
BAB-PT
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Bagan 1. Prosedur Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

c. Komponen-Komponen Yang Dievaluasi Dalam Akreditiasi

Komponen-komponen yang harus  dievaluasi (dinilai) dalam

akreditasi Perguruan Tinggi meliputi:

a) Visi misi, strategi dan tujuan

b) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem  Pengelolaan, Dan Penjaminan

Mutu.

c) Kemahasiswaan dan lulusan.

d) Komponen Sumber Daya Manusia.

e) Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik

f) Pembiayaan, Prasarana, Sarana, Dan Sistem Informasi

g) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kerja sama

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang

berlainan. Namun, perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagi suatu

pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu

pendidikan, kita lihat terlebih dahulu pengertian mutu pendidikan. Menurut

 Menetapkan Keputusan Akreditasi
 Mengumumkan hasil akreditasi

kepada masyarakat terkait
 Menyampaikan Sertifikasi akreditasi

kepada perguruan tinggi
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kamus besar bahasa Indonesia, Mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda,

keadaan, taraf atau derajad (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).22

Menurut Oemar Hamalik, Pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi,

yaitu segi normatif dan segi deskriptif, dalam artian normatif, mutu ditentukan

berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan

kritria intrisik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakniî

manusia yang terdidikî sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria

ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidikî tenaga kerjaî

yang terlatih.23 Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian

yang dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad, Mutu pendidikan adalah

kemampuan Perguruan Tinggi dalam pengelolaan secara operasional an

efisien tehadap komponen-komponen yang berkaitan dengan Perguruan

Tinggi sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut

menurut norma/ standar yang berlaku.24

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bicara pendidikan

bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh

tantangan. Pendidikan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman. Oleh

karena itu pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan

peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan

kehidupan masyarakat.

22 Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, depdikbud, kamus besar bahasa
Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka,1999) cet.10, h.677

23 Oemar hamalik, Evaluasi kurikulum,( Bandung: Remaja Rosda Karya,1990) cet.ke 1
h.33

24 Dzaujak Ahmad, Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar, (Jakarta:
Depdikbud 1996), h.8
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b. Indikator Mutu Pendidikan

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur mutu

pendidikan menurut  PP No. 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan

di Indonesia mengunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam

membanun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional

Pendidikan merupakan kriteria minimal setelah sistem pendidikan di seluruh

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, adapun delapan standar

yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu:

a) Visi misi, strategi dan tujuan

b) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem  Pengelolaan, Dan Penjaminan

Mutu.

c) Kemahasiswaan dan lulusan.

d) Komponen Sumber Daya Manusia.

e) Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik

f) Pembiayaan, Prasarana, Sarana, Dan Sistem Informasi

g) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kerja sama

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin kualitas pendidikan

nasional dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan bangsa dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005 Pasal 4).2521

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu

pada konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh

Perguruan Tinggi pada setiap kurun waktu tertentu setiap catur wulan,

25 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Refika Aditama, 2010),
hlm.232-233
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semester, setahun, 5 tahun dan sebagainya). Prestasi yang dicapai dapat berupa

hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UN, dan lain-lain),

dapat pula prestasi di bidang lain misalnya dalam cabang olah raga  atau seni.

Bahkan prestasi Perguruan Tinggi dapat berupa kondisi yang tidak dapat

dipegang intangible seperti suasana disiplin. Keakraban, saling menghormati

dan sebagainya.

Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena 1) meningkatkan

pertanggungjawaban (akuntabilitas) Perguruan Tinggi kepada masyarakat

dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada Perguruan

Tinggi, 2) menjamin mutu lulusannya, 3) bekerja lebih professional, dan

4) meningkatkan persaingan yang sehat.

Namun dalam kenyataannya, perhatian dunia  pendidikan akan

kualitas/mutu pendidikan menjadi sesuatu hal yang baru jika dibandingkan

dengan dunia bisnis. Oleh karena itu, mutu dan penjaminan mutu dapat

dipandang sebagai inovasi  dalam pendidikan. Sosialisasi menjadi hal

yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi penjaminan

mutu pendidikan.26

c. Langkah-langkah Peningkatan Mutu Pendidikan

Upaya perbaikan pada lembaga pendidikan tidak sederhana yang

dipikirkan karena butuh perbaikan yang berkelanjutan, berikut ini langkah-

langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

a) Memperkuat Kurikulum

26 Uhar Suharsaputra, Ibid hlm. 234



39

Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan

strategis dalam menata pengalaman belajar mahasiswa, dalam meletakkan

landasan-landasan pengetahuan, nilai, keterampilan,dan keahlian, dan

dalam membentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi

perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

Kurikulum uji coba tersebut didasarkan pada pendekatan yaitu: (1)

Pengasaan aspek kognitif dalam bentuk kemampuan, (2) penguasaan aspek

afektif yang lebih komprehensif, dan (3) penguasaan aspek keterampilan

dalam bentuk kapasitas profesional. Kompetensi itu hendaknya dapat

membentuk suatu kapasitas yang utuh dan komprehensif sehingga tidak

diredusir menjadi keterampilan siap pakai. Michael, (2002), Charles

quengly (2000) mengemukakan kompetensi yang berada dalam suatu

keutuhan dan komprehensif dengan kapasitas lainnya.

Kompetensi mensyaratkan tiga elemen dasar yaitu basic,

knowledge, skill ( intellectual skill, participation skill), and disposition.

Melalui proses pembelajaran yang efektif, dari tiga elemen dasar ini dapat

dibentuk kompetensi dan komitmen untuk setiap keputusan yang diambil.

Kapasitas ini harus menjadi muatan utama kurikulum dan menjadi

landasan bagi pengembangan proses pembelajaran dalam rangka

pembentukan kompetensi.

b) Memperkuat Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi

Dewasa ini telah banyak digunakan model-model dan prinsip-

prinsip manajemen modern terutama dalam dunia bisnis untuk kemudian



40

diadopsi dalam dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi dalam

dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi adalah School Based

Management. Dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan, model ini

mulai dikembangkan untuk diterapkan.27

Diproposisikan bahwa manajemen berbasis Akreditasi : (1) akan

memperkuat rujukan referensi nilai yang dianggap strategis dalam arti

memperkuat relevansi, (2) memperkuat partisipasi masyarakat dalam

keseluruhan Kegiatan pendidikan, (3) memperkuat preferensi nilai pada

kemandirian dan kreativitas baik individu maupun kelembagaan, dan (4)

memperkuat dan mempertinggi kebermaknaan fungsi kelembagaan

Perguruan Tinggi.

c) Memperkuat Sumber Daya Tenaga Kependidikan

1. Memperkuat Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan

Dalam jangka panjang, agenda utama upaya memperkuat sumber daya

tenaga kependidikan ialah dengan memperkuat sistem pendidikan dan

tenaga kependidikan yang memiliki keahlian. Keahlian baru itu adalah

modal manusia (human investmen), dan memerlukan perubahan dalam

sistem pembelajarannya.

Menurut Thurow (sularso, 2002), di abad ke-21 perolehan keahlian itu

memerlukan perubahan dalam sistem pembelajaran karena alasan: (1)

keahlian yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan akan semakin

tinggi dan berubah sangat cepat, (2) Keahlian yang diperlukan sangat

27 Agus Suwignyo, Pendidikan Tinggi dan Goncangan Perubahan, (Jogjakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), hlm. 39
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tergantung pada teknlogi dan inovasi baru, maka banyak dari keahlian

itu harus dikembangkan dan dilatih melalui pelatihan dalam pekerjaan,

dan (3) kebutuhan akan keahlian itu didasarkan pada keahlian individu.

b. Memperkuat Kepemimpinan

Dalam fondasi berbagai karakteristik pribadi, pimpinan lembaga

pendidikan perlu menciptakan visi untuk mengarahkan lembaga

pendidikan dan karyawannya. Dalam konteks ini, penciptaan visi yang

jelas akan menumbuhkan komitmen karyawan terhadap kwalitas,

memfokuskan semua upaya lembaga pendidikan pada rumusan

kebutuhan pengguna jasa pendidikan, menumbuhkan sense of team

work dalam pekerjaan, menumbuhkan standard of excellence, dan

menjebatani keadaan lembaga pndidikan sekarang dan masa yang akan

datang.

c. Meningkatkan Mutu Mengajar Melaui Program Inovatif Berbasis
Kompetensi

Selama ini Perguruan Tinggi terutama dosen masih sangat terbatas

dalam melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Disisi lain, upaya

untuk memperkuat kemampuan mengajar telah diupayakan melalui

berbagai jenis penataran, pendidikan, ataupun pelatihan-pelatihan.

Melalui berbagai kegiatan tersebut dikenalkan pada inovasi-inovasi

pembelajaran. Tetapi dari pengalaman empirik tampaknya upaya-
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upaya itu belum secara signifikan membawa perubahan dalam arti

peningkatan mutu hasil belajar. 28

Pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode

pembelajaran, pengembangan sistem evaluasi, dan pengembangan

MBS. Kebutuhan akan inovasi itu dapat dilihat dalam dua hal yaitu

untuk kepentingan inventions dan untuk kepentingan perubahan

kultural Perguruan Tinggi, sehingga terbangun suatu kultur yang (1)

berorientasi inovasi, (2) menumbuhkan kebutuhan untuk terus maju

dan meningkat, (3) kebutuhan untuk berprestasi, (4) inovasi adalah

sebagai suatu kebutuhan.

d. Mengoptimalkan Fungsi-Fungsi Tenaga Kependidikan

Di Fakultas-Fakultas selama ini yang berperan utama adalah Dosen.

Seorang dosen melaksanakan berbagai fungsi baik fungsi mengajar,

konselor, teknisi, maupun pustakawan. Bahkan, dalam kasus-kasus

tertentu terdapat dosen mengajar bukan berdasarkan keahliannya.

Kondisi ini jelas kurang menguntungkan bagi terselenggaranya suatu

proses pendidikan yang baik diperlukan fungsi-fungsi kependidikan

yang saling mendukung, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang

maksimal.29

d) Perbaikan yang berkesinambungan

Perbaikan yang berkesinambungan berkaitan dengan komitmen

(Continuos quality Improvement atau CQI) dan proses Continuous pross

28 Agus Suwignyo, Ibid, hlm. 40
29Membina Mutu Pendidikan, (www.Kompas. Com), 3 Maret 2014
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Improvement. Komitmen terhadap kualitas dimulai dengan pernyataan

dedikasi pada misi dan visi bersama, serta pembedayaan semua persiapan

untuk secara inkrimental mewujudkan visi tersebut (Lewis dan smith,

1994). Perbaikan yang berkesinambungan tergantung kepada dua unsur.

Pertama, mempelajari proses, alat, dan keterampilan yang tepat. Kedua,

menerapkan keterampilan baru small achieveable project. Proses perbaian

berkesinambungan yang dapat dilakukan berdasarkan siklus PDCA Plan,

Do, Check, Action.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutupendidikan

Kualitas yang dicapai oleh mahasiswa atau suatu pendidikan

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang datang dari dalam maupun dari luar,

faktor-faktor tersebut antara lain:

a) Sumber  daya; Perguruan Tinggi harus mempunyai fleksibilitas

dalam mengatur semua   sumber   daya   sesuai dengan   kebutuhan

setempat. Selain pembiayaan operasional atau administrasi,

pengelelolaan keuangan harus ditujukan untuk:

1. Memperkuat Perguruan Tinggi dalam menentukan dan

mengisolasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah

ditetapkan untuk proses penigkatan kualitas

2. Pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses

pengadaannya

3. Pengurangan kebutuhan birokrasi pusat.30

30 Agus Suwignyo, Op.cit, hlm. 42
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b)   Pertanggung jawaban (accuantability); Perguruan Tinggi dituntut

memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun  pemerintah.

Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar

keberhasilan dan harapan atau tuntutan orang tua atau masyarakat.

Pertanggung jawaban ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana

masyarakat digunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin

untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan.

Untuk itu setiap Perguruan Tinggi harus memberikan laporan

pertanggung jawaban dan mengomunikasikannya dengan orang tua

atau masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara

komprehensif terhadap pelaksanaan program   prioritas Perguruan

Tinggi dalam proses peningkatan kualitas pendidikan.

c) Kurikulum; berdasarkan standar kurikulum yang telah ditentukan

secara nasional, Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk

emngembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan

proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada

manfaat dan relevansinya terhadap mahasiswa, Perguruan Tinggi

harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan

melibatkan semua indra dan lapisan otak serta mencipttakan tantangan

agar mahasiswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan

menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, memiliki sikap arif  dan

bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional. Ada tiga
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yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu31:

1. Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan

mahasiswa.

2. Bagaimana mengembangkan ketrampilan pengelolaan untuk

menyajikan kurikulum tersebut kepada mahasiswa sedapat

mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber

daya yang ada.

3. Mengembangkan berbagai pendekatan yang mampu mengatur

perubahan sebagai fenomena alamiah di Perguruan Tinggi.

d)  Personil Perguruan Tinggi; Perguruan Tinggi bertanggung jawab dan

terlibat dalam proses perekrutan (dalam arti menentukan jenis dosen

yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf Perguruan Tinggi

(Dekan , wakil Dekan, dosen dan staf lainnya). Sementara itu

pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas atau

kemampuan kepala Perguruan Tinggi dan pembinaan ketrampilan

dosen dalam pengimplementasian kurikulum termsuk staf kependi

dikan lainnya   dilakukan secara terus menerus atas inisiatif Perguruan

Tinggi. Untuk itu birokrasi diluar Perguruan Tinggi berperan untuk

menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini

pengembangan profesional harus menunjang penngkatan mutu dan

penghargaan terhadap prestasi perlu dikembangkan.32

31 Agus Suwignyo, Ibid, hlm. 45
32 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung:

Alfabeta, 2009),hlm.306-307.
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B. Tinjaun Penelitian Yang Relevan

Sejauh pengetahuan penulis, pembahasan tentang MBS diangkat dalam

skripsi dan Tesis adalah  seperti:

Pertama, Esti Winarsih, Penerapan Manajemen berbasis Akreditasi

(Manajemen Kurikulum Kemahasiswaan dan Sarana Prasarana) dalam

Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Kepanjen

Kabupaten Malang tahun 2009, yang berisikan bahwa penerapan MBS di SMP

Negeri 4 Kepanjen cukup baik hal ini terbukti bahwa SMPN 4 Kepanjen mampu

mengatur otonominya sendiri sehingga Perguruan Tinggi bisa mandiri sesuai

dengan kemampuannya, mulai dari bidang administrasi, perangkat pembelajaran,

buku kurikulum yang menggunakan KTSP, struktur kurikulum dengan pembagian

alokasi waktu, mengajar, dll yang semua itu diatur oleh Perguruan Tinggi dengan

mengedepankan visi dan misi Perguruan Tinggi. sedangkan strategi MBS dalam

dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam yaitu dengan adanya acara

keagamaan rutin serta ekstra kurikuler keagamaan seperti baca tulis Al-Qur’an,

kaligrafi dll, juga dengan adanya kerja sama antara dosen agama dengan dosen

sains dan dosen bahasa yakni membentuk mata pelajaran terpadu sehingga mutu

pendidikan agama islam dapat ditingkatkan. Adapun faktor pendukung

diterapkannya MBS adalah adanya kerjasama antara kepala Perguruan Tinggi

dengan semua pihak-pihak yang ada di Perguruan Tinggi, sedangkan faktor

penghambat diterapkannya MBS di SMP Negeri 4 Kepanjen adalah dari pihak
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peserta didik yang jumlahnya banyak dengan berbagai karakter, juga sarana dan

prasarana yang kurang memadai di SMPN 4 Kepanjen.

Kedua, Ida Saidah, Implementasi MBS  dalam Pendidikan (studi kasus di

MTs Serpong) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kedosenan Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berisikan bahwa implementasi MBS MTs

Serpong  sangat bagus.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang mengkaji

di atas belum ada yang mengkaji tentang Implementasi Manajemen Berbasis

Akreditasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta Se

Kota Pekanbaru .

C. Konsep Operasional

1. Manajemen Berbasis Akreditasi:

a. Perencanaan (Planning)

a) Ketua Prodi merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta

Strategi Pencapaian.

b) Ketua Prodi merumuskan Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem

Pengelolaan, dan Penjaminan mutu.

c) Ketua Prodi merumuskan sistem rekrutmen dan seleksi calon

mahasiswa dan pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan

alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan

timbal balik alumni).
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d) Ketua Prodi merumuskan Sumber daya manusia dengan kualifikasi

akademik, kompetensi dan jumlah sesuai dengan jumlah dan rasio

yang dibutuhkan

e) Ketua Prodi merumuskan Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana

Akademik, dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan

dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terben

tuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft

skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

f) Ketua Prodi menerapkan sistem Pembiayaan, Sarana dan Prasarana,

serta Sistem Informasi

g) Ketua Prodi merumuskan Penelitian, Pelayanan/Pengab dian kepada

Masyarakat, dan Kerjasama

b. Pengorganisasian (organizing)

a) Ketua Prodi terlibat dalam  membuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,

serta Strategi Pencapaian.

b) Ketua Prodi terlibat dalam  membuat Tata pamong, Kepemimpinan,

Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan mutu.

c) Ketua Prodi terlibat dalam  membuat sistem rekrutmen dan seleksi

calon mahasiswa dan pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup

layanan alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu,

dukungan timbal balik alumni).
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d) Ketua Prodi terlibat dalam  membuat Sumber daya manusia dengan

kualifikasi akademik, kompetensi dan jumlah sesuai dengan jumlah

dan rasio yang dibutuhkan

e) Ketua Prodi terlibat dalam  membuat Kurikulum, Pembelajaran, dan

Suasana Akademik, dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan,

cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong

terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku

(soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

f) Ketua Prodi terlibat dalam  membuat sistem Pembiayaan, Sarana dan

Prasarana, serta Sistem Informasi

g) Ketua Prodi terlibat dalam  membuat Penelitian, Pelayanan/Pengab

dian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

c. Pelaksanaan (Actuating)

a) Ketua Prodi menerapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi

Pencapaian.

b) Ketua Prodi menerapkan Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem

Pengelolaan, dan Penjaminan mutu.

c) Ketua Prodi menerapkan sistem rekrutmen dan seleksi calon

mahasiswa dan pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan

alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan

timbal balik alumni).
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d) Ketua Prodi menerapkan Sumber daya manusia dengan kualifikasi

akademik, kompetensi dan jumlah sesuai dengan jumlah dan rasio

yang dibutuhkan

e) Ketua Prodi menerapkan Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana

Akademik, dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan

dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong

terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku

(soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

f) Ketua Prodi menerapkan sistem Pembiayaan, Sarana dan Prasarana,

serta Sistem Informasi

g) Ketua Prodi menerapkan Penelitian, Pelayanan/Pengab dian kepada

Masyarakat, dan Kerjasama

d. Pengawasan (Controlling)

a) Ketua Prodi memonitoring pencapaian dan pelaksanaan Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian.

b) Ketua Prodi memonitoring pencapaian dan pelaksanaan Tata pamong,

Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan mutu.

c) Ketua Prodi memonitoring pencapaian dan pelaksanaan sistem

rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa dan pengelolaan lulusan dan

alumni (mencakup layanan alumni, peran dalam asosiasi profesi atau

bidang ilmu, dukungan timbal balik alumni).
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d) Ketua Prodi memonitoring pencapaian dan pelaksanaan Sumber daya

manusia dengan kualifikasi akademik, kompetensi dan jumlah sesuai

dengan jumlah dan rasio yang dibutuhkan

e) Ketua Prodi memonitoring pencapaian dan pelaksanaan Kurikulum,

Pembelajaran, dan Suasana Akademik, dinilai berdasarkan relevan

sinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian

yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepriba

dian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai

situasi dan kondisi.

f) Ketua Prodi memonitoring pencapaian dan pelaksanaan sistem

Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

g) Ketua Prodi memonitoring pencapaian dan pelaksanaan Penelitian,

Pelayanan/Pengab dian kepada Masyarakat, dan Kerjasama


