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KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Nomor: 144/ITG/A.1/A/IX/2021 

 

Tentang: 

 

MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut tentang Manajemen pada Institut Teknologi 

GarutREKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

Menimbang : 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan : 

 

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan 

penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut Teknologi Garut diperlukan 

aturan-aturan yang menata, mengatur, dan mengelola tentang perguruan 

tinggi; 

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) di atas, perlu 

dikeluarkan surat keputusan peraturan tentang manajemen perguruan tinggi 

di Institut Teknologi Garut. 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; 

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

Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

5. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 

204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut; 

6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 

tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-

2030; 

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 

tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2035; 

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 148/ITG/A.1/A/X/2021 

tentang Pedoman Akademik Institut Teknologi Garut. 

 

Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 Oktober 2021. 

 

 

Memutuskan … 

 

 

 

 



 

ii – Manajemen Institut Teknologi Garut 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

Pertama : 

 

 

Kedua  : 

 

 

Ketiga  : 

 

Memberlakukan Manajemen Perguruan Tinggi Institut Teknologi Garut 

sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini. 

 

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di 

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah/ diperbaiki 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 
 

 Ditetapkan di : Garut 

Pada tanggal : 15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
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Lampiran Surat Keputusan  

Rektor Institut Teknologi Garut 

Nomor : 144/ITG/A.1/A/IX/2021 

Tentang Manajemen Perguruan Tinggi Institut Teknologi Garut 
 

 

Pengantar 

 

 

Pendidikan tinggi di Indonesia mengalami perubahan panorama selama dekade terakhir ini. 

Perubahan panorama yang dimaksud meliputi perubahan paradigma, perubahan pengelolaan, 

perubahan persaingan, dan sebagainya. Perubahan paradigma terutama dipicu oleh 

perkembangan teknologi informasi sehingga e-learning, e-university dan sejenisnya telah 

banyak diimplementasikan.  

 

Perubahan pengelolaan menyangkut badan penyelenggara pendidikan tinggi, baik yang 

diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Perguruan tinggi tidak hanya perlu dilihat 

sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat penelitian, dan pusat pengabdian masyarakat, tetapi 

juga suatu entitas korporat ’penghasil ilmu pengetahuan’ yang perlu ’bersaing’ untuk 

menjamin kelangsungan hidup. Persaingan, sebagaimana dialami oleh perusahaan for profit, 

meliputi persaingan di bidang mutu, harga, dan layanan. Perguruan tinggi sebagai suatu 

entitas non profit, juga menghadapi hal yang sama. Untuk pengelolaan semua itu, diperlukan 

manajemen perguruan tinggi.  

 

Manajemen Perguruan Tinggi pada Institut Teknologi Garut (ITG) ini disusun atas dasar 

kebutuhan ITG untuk membuat pedoman atas aktivitas operasional yang terkait dengan 

pengembangan organisasi dan tata kelola perguruan tinggi pada ITG.  
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Bab 1 Pendahuluan 

1.1 Dasar Pemikiran 

 

Dalam pembangunan nasional, pembangunan kualitas sumberdaya manusia merupakan faktor 

kunci yang harus ditingkatkan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka pembangunan 

kualitas sumberdaya manusia merupakan sesuatu keharusan. Apalagi saat ini, kemajuan di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti oleh arus globalisasi dan informasi 

sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli (sumberdaya manusia) yang handal dan bermutu. 

 

Penyelenggaraan ITG bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu memahami dan 

ahli dalam bidangnya serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan 

masyarakat. Berorientasi kepada pembangunan kehidupan masyarakat Indonesia dan 

pembangunan nasional. Menganut paham pendidikan seumur hidup dan kemudian dalam 

mengembangan diri serta berkeyakinan bahwa unsur sikap dan kemampuan hidup sama 

pentingnya dengan pengetahuan. Juga melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam 

mewujudkan sosok ilmuwan yang memiliki daya tranformasi iman-amanah kekuatan ilmu-

alamiah, keseyogyaan intelektual-integritas, keterjangkauan visidiner-imajinatif, keharusan 

perspektif-inovatif, ketegaran kritis-etis, kearifan, mandiri, terbuka, dan kesungguhan dedikasi 

patriotik. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, ITG sebagai Perguruan Tinggi Swasta memahami dirinya 

sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang perlu terus ditingkatkan agar lebih 

berperan dan lebih bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan 

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tetap mengindahkan ciri khasnya, 

serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Untuk menegaskan harapan tersebut dan sekaligus mengembangan misi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, maka ITG berusaha untuk merancang bangun sistem dan manajemen 

perguruan tinggi yang baik, sehingga diharapkan ITG dapat berperan lebih baik sebagai 

perguruan tinggi yang berkualitas di Indonesia. 

 

1.2 Tujuan Pendidikan dan Hakekat Kedirian 

 

1.2.1 Tujuan Pendidikan 

 

Tujuan pendidikan ITG, yaitu: 
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1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, berdisiplin, 

bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat 

jasmani dan rohani. 

2. Menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta air, mempertebal semangat 

kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. 

3. Menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inivatif 

dan kreatif. 

4. Memberikan kesempatan belajar dan kesempatan dan kesempatan meningkatkan 

keterampilan bagi anak yang berasal dari daerah/ bertempat tinggal di daerah 

terpencil. 

5. Memperhatikan dan mengembangkan anak didik yang berbakat istimewa sesuai 

dengan tingkat pertumbuhan pribadinya. 

6. Meningkatkan penulisan, penerjemahan serta penyebaran buku karya ilmiah dan 

hasil penelitian di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan dan 

memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

7. Membina dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

8. Menciptakan suasana lingkungan kampus yang sehat jasmani dan rohani. 

 

Sehingga lulusan ITG harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila serta memiliki 

integritas yang tinggi sebagai ilmuwan yang memiliki kompetensi yang ungguldi 

bidangnya. 

2. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan, baik kemajuan di bidang ilmu dan 

teknologi maupun permasalahan kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan 

dengan keahliannya. 

3. Mampu mengenali, mengamati dan melakukan pendekatan serta penalaran terhadap 

sesuatu permasalahan serta dapat menjelaskan pemecahannya dengan berkat ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya. 

4. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya ke dalam 

kegiatan-kegiatan yang produktif. 

5. Memiliki dasar-dasar pengetahuan yang cukup untuk memperluas wawasan 

pandangannya terutama terhadap permasalahan dalam lingkup bidang keahliannya. 

6. Menguasai ilmu dasar-dasar ilmiah sehingga mampu berfikir, bersikap dan 

bertindak sebagai ilmuwan. 

7. Memiliki dasar ilmu pengetahuan yang cukup untuk melanjutkan pendidikannya ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

8. Mampu menerapkan dan/ atau mengembangkan bidang terapan, ilmu dan/ atau 

profesi serta teknologi terkait agar dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat 

dan memperkaya kebudayaan nasional. 

9. Mampu mengikuti perkembangan dan/ atau mengembangkan bidang terapan, ilmu 

dan/ atau profesi serta teknologi terkait melalui studi kepustakaan dan/ atau 

penelitian. 
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10. Mampu melakukan kerjasama dengan ahli-ahli lain dalam menerapkan atau 

merumuskan cara penyelesaian masalah masyarakat yang sesuai dengan bidang 

terapan, ilmu dan atau profesi atau mengorganisasikan penelitian. 

 

 

1.2.2 Hakekat Kedirian 

 

ITG didirikan sebagai wahana pembangunan nasional di bidang pendidikan yang 

bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia dalam mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur yang memungkinkan 

warganya mampu mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah, 

maupun rohaniah, kesemuanya dalam rangka memantapkan ketahanan nasional, serta 

mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan 

nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 

Latar belakang kesejarahan lahirnya Yayasan Al-Musaddadiyah Garut sebagai pencetus 

lahirnya ITG, memberikan makna tersendiri dalam sistem pendidikan yang akan 

dilaksanakan ITG, yang berupaya mencitrakan diri sebagai suatu model yang berakar 

pada nilai-nilai luhur budaya bangsa, serta berfungsi sebagai pengusung nilai 

religiusitas Islami dengan bercirikan penguasaan yang ideal terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, ITG berusaha menterjemahkannya dalam 

suatu model pendidikan sebagai sub sistem pendidikan tinggi nasional yang mengemban 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan tetap menjamin terpelihara dan berkembangnya 

nilai luhur budaya bangsa, menjunjung tinggi nilai agama, serta mengaktualisasikan 

nilai-nilai ajarannya dalam keseluruhan aspek kehidupan, terutama dalam masyarakat 

dan kehidupan ilmiah. 

 

ITG sebagai suatu sub sistem pendidikan tinggi nasional senantiasa mengupayakan 

terciptanya insan pendidikan nasional dan terciptanya insan cendekia yang memiliki 

kompetensi personal, kompetensi akademik, dan kompetensi profesional dalam 

bidangnya. Tujuan penyusunan manajemen ITG secara umum sebagai berikut: 

1. Meningkatkan efisiensi pendidikan dan pengajaran serta meningkatkan produktivitas 

penelitian. 

2. Menghasilkan output lulusan yang berkualitas yang bukan saja dapat menjawab 

tantangan pembangunan dan kebutuhan tenaga kerja bidang rekayasa dan teknologi 

informasi tetapi juga mempunyai peluang dalam bidang kewirausahaan. 

3. Meningkatkan posisi ITG sebagai perguruan tinggi yang dapat terus mengikuti 

perkembangan teknologi dan informasi serta berupaya menghasilkan lulusan yang 

berkualitas sehingga mampu bersaing secara global. 

 

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan suatu model manajemen yang menata 

dan mengelola sumberdaya ITG, sehingga tujuan pendirian ITG dapat dicapai secara 

efektif, dan efisien. 
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Bab 2 Konsep Manajemen 

Manajemen ITG dibangun atas dasar kesadaran institusi sebagai penyelenggara Pendidikan 

Tinggi dan Perguruan Tinggi. Istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling 

dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan sebetulnya 

mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan 

sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan 

sekolah. Sedangkan perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi.  

 

2.1  Pendidikan Tinggi 

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, 

tujuan pendidikan tinggi adalah: 

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan/ atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/ atau 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau 

kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

 

Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademis dan pendidikan profesional. 

Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan 

ilmu pengetahuan sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang 

diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Kedua jenis pendidikan 

ini masing-masing dibagi lagi sebagai berikut. 

1. Pendidikan Akademik: 

a. Program Sarjana 

b. Program Pasca Sarjana 

1) Program Magister 

2) Program Doktor 

2. Pendidikan Profesional: 

a. Program Diploma I 

b. Program Diploma II 

c. Program Diploma III 

d. Program Diploma IV 

 

 

 

2.2 Perguruan Tinggi 
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Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian 

kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan 

manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Penelitian 

merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/ 

atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian. 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.  

 

Perguruan tinggi pada ITG berbentuk institut, dimana institut menyelengggarakan 

program pendidikan akademik dan/ atau pofesional dalam sejumlah disiplin ilmu 

pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian tertentu. 

 

Di satu sisi, perguruan tinggi, seperti pengertian sebelumnya adalah satuan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggara perguruan 

tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang 

bersifat sosial.  

 

Status badan hukum pada penyelenggara ITG, dilakukan melalui dua penjenjangan 

dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yaitu jenjang pertama institut dan 

jenjang ke dua yayasan. 

 

Penjenjangan tersebut dimaksudkan untuk mengakselerasi proses pembentukan 

masyarakat madani yang lebih demokratis yang mampu berperan sebagai suatu 

kekuatan moral. Yayasan Al-Musaddadiyah Garut dan ITG diharapkan akan mampu 

memerankan peran tersebut apabila beberapa prasyarat yang diperlukan dipenuhi. 

Kekuatan moral yang mandiri dapat dimiliki apabila ITG memperoleh otonomi. Ruang 

lingkup otonomi perguruan tinggi adalah sebagai berikut: 

• Hak mahasiswa untuk belajar dan hak dosen untuk mengajar, sesuai dengan 

minatnya masing-masing. 

• Hak untuk menetapkan prioritasnya sendiri, dan melakukan penelitian ilmiah ke 

arah manapun tujuannya, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. 

• Toleran terhadap perbedaan pendapat dan bebas dari campur tangan politik. 

• Sebagai institusi publik melalui pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi 

berkewajiban untuk mengembangkan kebebasan dasar dan keadilan, kemanusiaan 

dan solidaritas, serta berkewajiban untuk saling bantu membantu, baik secara 

materi maupun moral, dalam konteks nasional dan internasional. 

• Berkewajiban untuk menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. 

• Menghindari hegemoni intelektual. 

• Memiliki hak dan tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya yang 

dimilikinya secara mandiri untuk mendukung kegiatannya. 

 



 

6 – Manajemen Institut Teknologi Garut 

Berdasarkan Undang-Undang RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU no. 20 

Tahun 2003, sebagai pengganti dari Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dalam pertimbangan UU tersebut disebutkan bahwa 

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tersebut sudah tidak memadai lagi dan perlu 

diganti serta disesuaikan dengan prinsip demokratisasi pendidikan. Dalam pengantar 

umum dikatakan bahwa gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut 

diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan 

pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada 

kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Pembaharuan pendidikan juga 

meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dengan 

pendidikan yang dikelola masyarakat. 

 

Dalam UU tersebut, beberapa ketentuan yang dapat dikutip mengenai hal tersebut 

misalnya: 

• Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, 

akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan (pasal 51 ayat 2); 

• Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola 

satuan pendidikan di lembaganya (pasal 50 ayat 6); 

• Penyelenggara dan/ atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah 

atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat 1); 

• Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud berprinsip nirlaba dan dapat 

mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (ayat 53 ayat 

3);  

• Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau 

universitas (pasal 20 ayat 1);  

• Pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/ atau 

vokasi. 

 

Sebelum meninjau lebih lanjut manajemen perguruan tinggi, lebih dahulu perlu ditelaah 

mengenai hakekat yang lebih utuh mengenai perguruan tinggi, karena entitas perguruan 

tinggi mempunyai beberapa dimensi fungsi atau dimensi makna. Dari definisi dan 

penjelasan yang telah disampikan sebelumnya, disebutkan bahwa perguruan tinggi 

adalah suatu satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan 

tinggi adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut untuk peningkatan taraf kehidupan masyarakat. 

Dengan demikian, ada sekurang-kurangnya empat atau lima dimensi makna yang 

melekat pada perguruan tinggi, yaitu (1) dimensi keilmuan (ilmu dan teknologi), (2) 

dimensi pendidikan (pendidikan tinggi), (3) dimensi sosial (kehidupan masyarakat), dan 

(4) dimensi korporasi (satuan pendidikan/ penyelenggara). Di atas semua itu, apabila 

pendidikan tinggi dimaksudkan untuk meningkatkan martabat manusia, dapat diangkat 

ke dalam dimensi makna yang lebih mendalam, yaitu (5) dimensi etis. Dalam 
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pembicaraan manajemen perguruan tinggi, berbagai dimensi makna itulah antara lain 

yang membedakannya dengan manajemen perusahaan atau manajemen entitas lain. 

 

1. Dimensi Etis 

Perguruan Tinggi dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu 

pengetahuan bukan demi kreativitas itu sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat 

manusia. Hakekat tugas dan panggilan Perguruan Tinggi adalah mengabdikan diri 

pada penelitian, pengajaran dan pendidikan para mahasiswa yang dengan suka rela 

bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Perguruan 

Tinggi adalah suatu komunitas akademik yang dengan cermat dan kritis, membantu 

melindungi dan meningkatkan martabat manusia dan warisan budaya melalui 

penelitian, pengajaran dan berbagai pelayanan yang diberikan kepada komunitas 

setempat, nasional, dan bahkan internasional. Perguruan Tinggi bergumul dalam 

pencarian akan kebenaran secara terus-menerus dan mengkomunikasikannya 

kepada masyarakat dan kepada siapa saja yang belajar berpikir sehingga dapat 

secara benar bertindak dan melayani umat manusia dengan lebih baik. Di dalam 

konteks pencarian kebenaran secara utuh, Perguruan Tinggi mempunyai kebebasan 

akademik. Kebebasan akademik berakar pada martabat manusia yang mempunyai 

kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Tetapi di sisi lain, tidak 

dapat tidak manusia harus mencari makna penemuan baru tersebut. Makna tersebut 

akan menjamin bahwa penemuan baru itu digunakan untuk kesejahteraan otentik 

individu dan masyarakat secara keseluruhan. Di sini terasa kekentalan dimensi 

moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran Perguruan Tinggi 

pada perlindungan martabat manusia, pada tanggung jawab moral penemuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna 

perguruan tinggi.  

 

2. Dimensi Keilmuan 

Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan 

tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Hanya di perguruan tinggi, melalui pendidikan tinggi, ilmu 

pengetahuan dikembangkan. Perguruan Tinggi adalah suatu masyarakat akademik, 

masyarakat ilmu pengetahuan, yang mempunyai otonomi ilmu pengetahuan berupa 

kebebasan akademik dalam tiap-tiap disiplin ilmu sesuai dengan prinsip dan metoda 

masing-masing. Oleh karena itu para dosen harus berusaha untuk selalu 

meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian yang 

dikuasainya. Demikian juga para mahasiwa dirangsang untuk berfikir secara kritis, 

sistematis, dan taat asas serta mau dan mampu belajar seumur hidup. 

 

3. Dimensi Pendidikan 

Pendidikan tinggi adalah pendidikan, yaitu pendidikan pada tingkat tinggi. Tetapi 

hal ini sering menimbulkan polemik, apakah memang betul bahwa proses yang 

terjadi di Perguruan Tinggi itu suatu pendidikan, atau suatu pembelajaran, karena 



 

8 – Manajemen Institut Teknologi Garut 

arti ‘pendidikan’ lain sama sekali dengan ‘pembelajaran’. Di dalam proses 

pembelajaran, mahasiswa diusahakan dijadikan orang yang belajar, yang mau 

belajar terus menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Sedangkan 

pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, 

manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses pendidikan bersifat informal, 

terjadi terutama di dalam keluarga, tetapi dapat juga di dalam masyarakat dan di 

sekolah. Di dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada 

pengaturan, tidak ada kurikulum, tidak ada penjenjangan, pokoknya tidak ada 

struktur atau sistem. Yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, 

struktur dan sistem mengenai pembelajaran. Namun polemik ini mungkin dapat 

didamaikan dengan penjelasan bahwa di dalam perguruan tinggi, terjadi pendidikan 

melalui pembelajaran. Pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, 

kurikulum ekstra, maupun kurikulum tersembunyi. Dalam kurikulum intra, 

pendidikan dapat diberikan dalam bentuk penjelasan dan contoh-contoh aplikasi 

ilmu pengetahuan, dalam kurikulum ekstra, pendidikan dapat diberikan dalam seni 

budaya, seni olahraga, seni organisasi, dan sebagainya. Dalam kurikulum 

tersembunyi, pendidikan dapat diberikan dalam contoh nyata pengaturan dan 

pengelolaan Perguruan Tinggi. Disiplin, keterbukaan, pelayanan, bantuan pada 

yang lemah, kejujuran, kerja keras, dan sebagainya yang diperlihatkan dalam 

pengelolaan Perguruan Tinggi adalah nilai-nilai konkrit yang dapat merupakan 

contoh nyata untuk pendidikan. 

 

4. Dimensi Sosial 

Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan 

ekonomi dan industri yang sangat pesat. Melalui pertumbuhan ekonomi dan 

industri ini, kesejahteraan manusia juga ditingkatkan. Melalui kegiatan dan 

perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan 

martabat manusia lebih dihargai. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa 

untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, 

masyarakat mengharapkan pembaharuan dan perbaikan terus-menerus dalam tata 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pengajaran dan penelitian, 

perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam pemecahan berbagai 

problema yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, 

pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan 

sebagainya. 

 

5. Dimensi Korporasi 

Perguruan Tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi, 

dalam bentuk proses belajar mengajar, dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti 

adalah mengenai ilmu pengetahuan. Jadi bisnis pendidikan tinggi adalah ilmu 

pengetahuan. Perguruan tinggi mempunyai pelanggan, yaitu para mahasiswa dan 

masyarakat pengguna lulusannya. Perguruan tinggi menghadapi persaingan yaitu 

antar perguruan tinggi lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apabila 

mahasiswa (pelanggan) perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak 
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dapat membiayai dirinya sendiri, sehingga mengalami defisit, dan kalau terus-

menerus demikian, akan mengancam kelangsungan hidupnya. Ada semacam break 

even point yang harus dicapai, dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Perguruan 

tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-

barang, peralatan, keuangan, dan metoda. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan 

produknya pada masyarakat, agar dikenal dan ‘dibeli’. Semua hal tersebut 

menunjukkan kesamaan antara perguruan tinggi dengan perusahaan. Inilah dimensi 

korporasi perguruan tinggi. 

 

Semua dimensi tersebut tidak terpisah secara ketat, tetapi saling berhubungan, 

saling menunjang, saling mempengaruhi, dan ada beberapa tumpang tindih, seperti 

terlihat di Gambar 2.1.  

Dimensi

Etis

Dimensi 

Korporasi

Dimensi 

Sosial

Dimensi 

Keilmuan

Dimensi

Pendidikan

 
 

Gambar 2.1 Dimensi Perguruan Tinggi 

  

 

2.2  Manajemen 

 

Definisi manajemen banyak dijumpai dan nampak berbeda satu dengan lainnya, 

tergantung dari cara pandang, kepercayaan, atau pengertian seseorang. Ada yang 

mendefinisikan sebagai ’kekuatan yang mengendalikan bisnis sehingga menentukan 

berhasil tidaknya bisnis tersebut’, ada juga yang menyebutnya sebagai ’bagaimana 

mendapatkan sesuatu melalui orang lain’, atau juga ’perencanaan dan implementasi’, 

dan sebagainya. Adanya aktivitas yang jelas, yang merupakan proses manajemen. 

Selanjutnya aktivitas ini dilakukan untuk mencapai obyektif tertentu dan aktivitas ini 

dilakukan melalui orang lain dengan bantuan sumber daya lain. Yang dinamakan orang 

dan sumber daya lain adalah yang biasa disebut 7 M, yaitu man, materials, machines, 

methods, money, market, dan milleu. Gambar 2.2 menunjukkan hubungan semuanya 

tersebut dalam pengertian manajemen. 
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Gambar 2.2 Pengertian Manajemen 

 

 

Proses yang terjadi dalam aktivitas manajemen tersebut, yaitu perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) 

sering juga disebut sebagai fungsi manajemen. Pengorganisasian sering kali juga 

dipisah menjadi pengorganisasian dan pengisian staf (staffing) sehingga ada 5 prinsip 

manajemen. Pemikiran manajemen modern mengembangkan manajemen ke dalam 

beberapa aliran utama yang mengembangkan manajemen ke arah yang lebih spesifik.  

 

Acuan yang digunakan dalam dalam manajemen ITG, secara singkat dapat 

dikategorikan ke dalam: 

 

1. Manajemen ilmiah (scientific management), 

yang berasal dari engineering, yang mencari elemen-elemen basis dari pekerjaan 

seseorang, melalui metoda ilmiah, untuk mengganti metoda kira-kira. Ini kemudian 

berkembang dalam industrial engineering. Manajemen produksi, manajemen 

persediaan, manajemen pergudangan dan sejenisnya termasuk dalam 

pengembangan aliran ini. 

 

2. Manajemen organisasi (organization theory), 

yang semula berkembang dari manajemen tradisional, dan kemudian berkembang 

menjadi manajemen antar disiplin. Pengembangan proses, pengembangan 

organisasi dan sejenisnya termasuk dalam aliran ini. 

 

3. Manajemen personalia (personnel management), 

yang berkembang dari manajemen personalia, hubungan antar orang, pengetahuan 

tentang tingkah laku orang dan sebagainya. Rekrutmen, remunerasi, manajemen 

pelatihan, manajemen perubahan, dan sejenisnya termasuk dalam aliran ini. 

 

4. Manajemen kuantitatif (quantitative management), 

yang berkembang dalam management science dan operation research. Banyak 

peralatan manajemen yang dikembangkan dari aliran ini seperti break even point 

analysis, economic order quantity (EOQ), management by objective (MBO) dan 

sejenisnya.  
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5. Manajemen akuntansi (managerial accounting), 

atau disebut juga manajemen keuangan (financial management), yang merupakan 

salah satu aliran yang paling kuno dalam manajemen.  

 

6. Manajemen ekonomi (managerial economics), 

adalah pengembangan dari ekonomi makro ke dalam ekonomi mikro, dimana teori 

ekonomi diterapkan dalam manajemen perusahaan. Manajemen marketing, 

manajemen logistik, manajemen pembelian, manajemen transport, manajemen 

distribusi, dan sejenisnya adalah pengembangan dari aliran ini. 

 

7. Manajemen informasi (information management), 

yang dapat dianggap sebagai aliran baru dalam manajemen, menanggapi jaman 

informasi, dengan ditemukannya teknologi komputer dan telekomunikasi. 

Teknologi informasi, sistem manajemen informasi, manajemen pengetahuan dan 

sejenisnya berkembang dalam aliran ini. 

 

ITG diselenggarakan bukan terutama untuk mencari keuntungan bagi pendirinya, atau 

biasanya disebut organisasi nirlaba (non profit atau not for profit organization) atau 

organisasi sosial. Oleh karenanya, organisasi penyelenggara Al Musaddadiyah adalah 

Yayasan, dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan 

disebut sebagai badan hukum yang harus mempunyai maksud dan tujuan sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan 

tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang 

bersifat ’sosial’. 

 

Tabel 2.1 Spektrum Organisasi Sosial 

 

 Pilantropis 

murni 
 Komersial murni 

    

Motif, 

Metoda, dan 

Tujuan 

Tujuan mulia Motif campuran Kepentingan pribadi 

Dikendalikan 

misi 

Dikendalikan misi 

dan pasar 

Dikendalikan pasar 

Nilai sosial Nilai sosial dan 

ekonomi 

Nilai ekonomi 

Peserta:    

• Penerima 

jasa 

Tidak 

Membayar 

Ada subsidi atau 

campuran 

pembayar penuh 

dan gratis 

Membayar dengan nilai 

pasar 

• Kapital Donasi dan Di bawah tarif Kapital dengan tarif pasar 
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sumbangan pasar, atau 

campuran antara 

donasi dan kapital 

dengan tarif pasar 

• Tenaga 

Kerja 

Sukarela Dibayar di bawah 

tarif pasar, atau 

campuran antara 

sukarela dengan 

kompensasi sesuai 

pasar 

Kompensasi sesuai pasar 

• Pemasok Sumbangan 

dalam bentuk 

barang 

Potongan khusus, 

atau atau 

campuran antara 

sumbangan dalam 

bentuk barang 

dengan harga 

pasar penuh 

Harga pasar penuh 

 

Pengertian manajemen di ITG dapat diartikan sebagai suatu proses, di dalamnya ada 

sejumlah sumberdaya yang harus digunakan untuk tujuan tertentu dengan melalui 

proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perlu juga 

dilihat, bahwa ITG menghadapi juga keterbatasan sumber daya, memerlukan marketing, 

seringkali menghadapi persaingan, memerlukan efisiensi dan efektivitas kerja, dan 

sebagainya seperti perusahaan biasa. Namun, tentu saja ada perbedaan, disamping 

penggunaan keuntungan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Perbedaan tersebut 

misalnya terlihat dari motivasi, metoda, peserta (stakeholder) kunci yang spektrumnya 

dapat dilukiskan sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.1. Spektrum kegiatan usaha yang 

diperlihatkan pada Tabel 2.1 dapat membantu untuk memahami kemungkinan-

kemungkinan yang ada sehingga para pimpinan dapat menempatkan diri secara tepat 

dan mengambil kebijakan dan strategi yang tepat pula. 

 

2.3  Dimensi Manajemen ITG 

 

ITG adalah organisasi yang memiliki beberapa dimensi makna atau fungsi yang 

meliputi hakekat dari Perguruan Tinggi, seperti telah disebutkan sebelumnya, untuk 

selanjutnya diuraikan beberapa aplikasi fungsi manajemen perguruan tinggi. 

 

 

1. Perencanaan 

Perencanaan program kerja termasuk perencanaan disusun berdasarkan model 

perencanaan jangka panjang (15 tahunan), perencanaan jangka menengah (lima 

tahunan) dan perencanaan jangka pendek (tahunan). Untuk dimensi perencanaan, 

secara khusus akan dibicarakan tersendiri dalam Bab 3 mengenai perencanaan. 
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Termasuk dalam pembahasan tersebut mengenai visi dan misi, tinjauan lingkungan, 

dan sebagainya. 

 

2. Pengorganisasian 

Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap 

tugas atau kedudukan. Mengenai beberapa model organisasi ITG dibahas di Bab 4 

mengenai organisasi dan tata laksana. Mengenai pengisian staf atau karyawan, 

perlu dibedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di ITG, yang masing-

masing mempunyai tugas khas dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri.  

 

Ada sekurang-kurangnya empat jenis kelompok sumberdaya manusia yang 

mempunyai tugas yang berbeda: 

a. Sumberdaya manusia akademi. 

b. Adalah para dosen dan para peneliti yang bertugas mengajar dan melakukan 

penelitian ilmiah. 

c. Sumberdaya manusia administrasi. 

d. Adalah karyawan yang bekerja di bagian akademik, keuangan, kemahasiswaan, 

personalia dan sebagainya. 

e. Sumberdaya manusia penunjang akademi. 

f. Adalah mereka yang bekerja sebagai ahli atau karyawan di perpustakaan, 

laboratorium, bengkel latihan, dan sejenisnya. 

g. Sumberdaya manusia penunjang lain. 

h. Adalah karyawan lain seperti sopir, tukang kebun, petugas pembersihan 

gedung, petugas pemeliharaan, dan sejenisnya. 

 

Tugas pengorganisasian dan staf termasuk perencanaan, rekrutmen, seleksi, 

pelatihan, pengembangan karier, pembuatan perincian tugas (job description) dan 

kebutuhan tugas (job requirement), penetapan otorisasi, menentukan organigram, 

menentukan hubungan lini dan hubungan staf, menentukan rentang kendali (span of 

control), membuat penilaian tugas jenjang tugas (job evaluation dan job 

establishment), merencanakan kaderisasi, dan sebagainya. 

 

3. Penggerakan 

Tugas penggerakan (actuating) adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang 

bekerja dalam ITG agar masing-masing bekerja sesuai dengan yang telah 

ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Ini merupakan tantangan 

yang sangat besar bagi fungsi manajemen karena menyangkut manusia, yang 

mempunyai keyakinan, harapan, sifat, tingkah laku, emosi, kepuasan, 

pengembangan, akal budi dan menyangkut hubungan antar pribadi. Oleh karena itu, 

banyak yang mengatakan bahwa fungsi ini adalah fungsi yang paling penting dan 

juga paling sulit dalam keseluruhan fungsi manajemen. Fungsi ini berada pada 

semua tingkat, lokasi, dan bagian Perguruan Tinggi. Dalam fungsi ini termasuk 

memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, 

memberikan imbal jasa, mengembangkan para manajer dan sebagainya. Fungsi 
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penggerakan kadang-kadang diganti dengan istilah lain misalnya fungsi 

kepemimpinan (leading). 

 

Alat yang sering kali digunakan untuk membantu memahami kebutuhan manusia 

adalah hirarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Maslow, yang mengenali lima 

tingkat kebutuhan dasar manusia, dari yang paling rendah sampai yang paling 

tinggi, sebagai berikut. 

a. Kebutuhan fisiologis (physiological need). 

b. Lapar dan haus adalah kebutuhan yang paling dasar bagi manusia dan ini harus 

dipenuhi terlebih dahulu sebelum semua kebutuhan lainnya dipenuhi. 

c. Kebutuhan keamanan (safety need). 

d. Ini adalah tingkat kebutuhan ke dua, berupa pakaian, tempat perlindungan atau 

rumah tempat tinggal dan lingkungan yang menjamin keamanan seperti 

pekerjaan tetap, pensiun, dan asuransi. 

e. Kebutuhan afeksi (affection need). 

f. Termasuk dalam kebutuhan tingkat tiga ini adalah pengakuan termasuk dalam 

lingkungan tertentu, bukan saja lingkungan keluarga, tetapi juga lingkungan 

sosial lainnya, seperti tempat kerja. 

g. Kebutuhan penghargaan (esteem need). 

h. Kebutuhan ini berbentuk kebutuhan penghargaan-diri, rasa keberhasilan, dan 

pengakuan dari orang lain. Kebutuhan akan status merupakan dorongan utama 

untuk mencapai keberhasilan lebih lanjut. 

i. Kebutuhan aktualisasi-diri (self-actualization need). 

j. Tingkat tertinggi dari kebutuhan manusia adalah rasa pemenuhan-diri, yaitu 

sumbangan optimalnya pada sesama manusia, suatu realisasi penuh atas 

potensi diri manusia. 

 

4. Pengawasan 

Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling 

kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran, apakah 

pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau 

tidak, apa kendalanya, dan bagaimana menghilangkan kendala tersebut, agar hasil 

kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi pengawasan tidak harus hanya 

dilakukan setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam 

waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu 

dilakukan, tidak terlambat dilaksanakan. Salah satu pendekatan pengukuran kinerja 

ini akan dibahas secara khusus dan tersendiri di belakang, dengan menggunakan 

model Sistem Penjaminan Mutu (SPM).  

 

2.4 Manajemen Pengetahuan 

 

Implementasi manajemen pengetahuan (knowledge management) untuk ITG, yang 

bisnis utamanya pengembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, adalah sangat 

penting.  
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Proses yang meliputi manajemen pengetahuan juga dapat bermacam-macam, tergantung 

dari sudut pandang tertentu. Galagan (1997), misalnya mengusulkan proses berikut 

dalam rangka manajemen pengetahuan: 

• Menciptakan pengetahuan baru. 

• Mengakses pengetahuan dari sumber eksternal. 

• Menyimpan pengetahuan dalam dokumen, database, perangkat lunak dan 

sebagainya. 

• Mewujudkan dan menggunakan pengetahuan dalam proses, produk dan jasa. 

• Mentransfer pengetahuan yang dimiliki di lingkungan organisasi. 

• Menggunakan pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan. 

• Memperlancar pengembangan pengetahuan melalui budaya dan insentif. 

• Mengukur nilai aset pengetahuan dan dampaknya pada manajemen pengetahuan. 

 

Melalui proses tersebut pengetahuan diharapkan menjadi aset yang mempunyai nilai 

ekonomis dan dapat mendatangkan tambahan nilai ekonomis pula. Pengetahuan itu 

berasal dari pengembangan akal budi manusia dan pengalaman-pengalaman manusia 

perlu disebar-luaskan dan dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu. Agar lebih banyak 

orang dapat menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan dan kumpulan pengetahuan 

tersebut, maka pengetahuan perlu disimpan, disebar-luaskan, diaplikasikan, 

dimanfaatkan, digunakan untuk kesejahteraan manusia melalui organisasi atau 

perusahaan. Pengelolaan hal itu semua adalah yang disebut sebagai manajemen 

pengetahuan.  

 

Ilmu pengetahuan, bukan saja merupakan aset yang penting bagi suatu perguruan tinggi, 

tetapi juga suatu kekuatan, dan keunggulan. Oleh karena itu, perguruan tinggi juga 

memerlukan manajemen pengetahuan. Untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi 

perguruan tinggi dalam menggunakan manajemen pengetahuan, dapat misalnya 

digunakan analisis berdasarkan pendapat Davenport mengenai berbagai proses 

manajemen pengetahuan. Davenport (1998) membagi pelaksanaan manajemen 

pengetahuan dalam 4 proses berdasarkan proyek, oleh karena itu ia menyebutkan 

sebagai 4 proyek, yaitu (1) menciptakan tempat penyimpanan pengetahuan, (2) 

memperbaiki akses pada pengetahuan, (3) memajukan lingkungan pengetahuan, dan (4) 

mengelola pengetahuan sebagai aset. 

 

1. Menciptakan tempat penyimpanan pengetahuan 

Perguruan tinggi perlu menyediakan tempat penyimpanan pengetahuan mulai dari 

database keadaan keuangan, database majalah dan terbitan mengenai ilmu 

pengetahuan, paper, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, dan sebagainya. 

Dokumen pengetahuan ini dapat dalam bentuk manual atau elektronik, baik milik 

mahasiswa, para dosen, para peneliti, maupun dari pihak luar. 

 

2. Memperbaiki akses pada pengetahuan. 
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Pengetahuan yang disimpan tersebut diusahakan agar mudah diakses baik dari 

kalangan internal maupun kalangan eksternal. Jaman ini, dengan memasukkan data 

tersebut dalam database dan jaringan komputer, dengan mudah dapat diakses 

melalui internet. Perangkat lunak untuk itu sudah sangat maju dikembangkan dan 

banyak sekali pilihan di pasaran. Yang perlu dikembangkan adalah budaya 

menggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin.  

 

3. Memajukan lingkungan pengetahuan 

Memajukan lingkungan pengetahuan meliputi menciptaan pengetahuan, 

penyebaran pengetahuan, transfer pengetahuan, dan berbagi pengetahuan. 

Penciptaan pengetahuan memerlukan budaya dan aturan, disamping insentif 

tertentu, baik secara finansial maupun non finansial. Budaya ini tidak berkembang 

dengan sendirinya, bahkan masih ada kecenderungan untuk menyimpan 

pengetahuan untuk diri sendiri. Dengan globalisasi, dengan pengembangan 

teknologi informasi, dengan budaya masyarakat yang makin terbuka dan 

transparan, budaya tertutup semacam ini mungkin akan lebih mudah dibuka. 

 

4. Mengelola pengetahuan sebagai aset 

Kumpulan pengetahuan yang dimiliki perlu dinilai secara finansial sebagai aset 

yang berharga secara ekonomis dan kalau demikian dapat dimasukkan ke dalam 

neraca keuangan. Ini akan lebih mudah apabila menyangkut pengetahuan berbentuk 

hasil penelitian yang dipatenkan. Namun semua bentuk pengetahuan dan hasil 

penelitian yang mempunyai potensi untuk ’dijual’ kepada publik, sebetulnya dapat 

juga diberi nilai ekonomis sehingga laporan keuangan dapat menunjukkan 

’kekayaan’ sesungguhnya dari perguruan tinggi dimaksud. 

 

 

 

 

 

 

Bab 3 

Perencanaan  

Bab 3 Perencanaan 

 

Manajemen ITG, untuk dimensi perencanaan dirumuskan berdasarkan pendekatan model 

manajemen strategi. Dimana perencanaan strategis dilakukan untuk membertahankan 

kelangsungan hidup dan perkembangan ITG. Perencanaan strategis, dengan demikian, adalah 

perencanaan jangka panjang. Karena jangka panjang, perlu dilengkapi dengan perencanaan 

jangka menengah dan jangka pendek, sebagai bentuk operasionalisasi.  
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Berdasarkan konsep manajemen strategis, secara implisit dapat disimpulkan bahwa agar 

mampu melakukan pengelolaan secara baik, secara inheren diperlukan perencanaan strategis. 

ITG senantiasa dituntut untuk berfikir secara strategis mengenai posisi dan kemampuan 

kompetitif dari organisasinya dan mengenai pengaruh perkembangan lingkungan. ITG 

diniscayakan untuk memahami bisnis dan tugasnya, sehingga memahami strategi yang harus 

dibuat untuk menanggapi suatu perubahan atau situasi tertentu.  

 

Keuntungan memiliki pemikiran bidang strategi dan perencanaan manajemen strategi secara 

sadar adalah antara lain: 

• Memberikan pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi ITG mengenai titik 

krusial mengenai ‘apa yang sedang dikerjakan’,  

• Membuat pengelola ITG lebih waspada mengenai perubahan, kesempatan baru, dan 

perkembangan ancaman,  

• Memberikan pada pimpinan alasan-alasan yang masuk akal mengenai prioritas alokasi 

sumber daya yang dimiliki ITG,  

• Membantu mengintegrasikan berbagai keputusan yang berhubungan dengan strategi 

tertentu yang dilakukan oleh unsur pimpinan ITG, dan 

• Menciptakan suatu sikap manajemen yang lebih proaktif. 

 

Mengenai keuntungan kelima dapat diberikan ilustrasi, bahwa organisasi yang selalu berhasil 

umumnya selalu mengambil inisiatif dan memimpin, dan tidak bereaksi, mengikuti, atau 

bertahan. Mereka melakukan serangan strategis untuk mengamankan keunggulan kompetitif 

yang berkesinambungan. 

 

Perencanaan strategis adalah suatu alat manajemen, atau dapat juga suatu model pendekatan 

dalam manajemen. Alat-alat manajemen tersebut mempunyai kegunaan masing-masing dan 

ITG dapat menggunakannya secara terpilih dan bahkan sekaligus untuk berbagai keperluan. 

Alat-alat dan pendekatan manajemen tidak statis tetapi dinamis, karena selalu berkembang, 

selalu ada yang baru untuk menyempurnakan yang lama dan seterusnya. 

3.1 Perencanaan Strategis 

 

Esensi perencanaan adalah pengorganisasian, dengan disiplin tertentu, tugas-tugas 

utama yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memelihara efisiensi dalam 

lingkungan bisnis yang sedang berjalan dan memandu organisasi untuk masa datang 

yang baru dan lebih baik. Sistem perencanaan harus berhadapan dengan dua dimensi 

yang berhubungan, yaitu menanggapi perubahan lingkungan eksternal dan secara kreatif 

memanfaatkan sumber daya internal untuk memperbaiki posisi kompetitif dari ITG. 

 

Dalam manajemen strategis, banyak model yang ditawarkan. Model yang cukup baik, 

sederhana, mudah dilaksanakan, dan masuk akal, yang sering digunakan oleh para 

peneliti adalah model yang dikembangkan oleh Hunger dan Wheelen. Mereka membagi 

proses manajemen strategis menjadi empat langkah atau empat elemen dasar yaitu (1) 
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pemindaian lingkungan, (2) formulasi strategi, (3) implementasi strategi, dan (4) 

evaluasi dan pengawasan.  

 

3.1.1 Elemen Dasar Manajemen Strategis 

 

Masing-masing elemen mengandung beberapa sub-elemen sebagai berikut. 

1. Pemindaian lingkungan 

a. Analisis eksternal 

b. Analisis internal 

 

2. Formulasi strategi 

a. Penentuan misi 

b. Penentuan obyektif 

c. Pembuatan strategi 

d. Penentuan kebijakan 

 

3. Implementasi strategi 

a. Pembuatan program 

b. Penyusunan anggaran 

c. Pembuatan prosedur 

 

4. Evaluasi dan pengawasan 

 Pengukuran kinerja 

 

Gambar 3.1 memperlihatkan bagaimana urutan proses berlangsung dan bagaimana ke 

empat elemen dasar tersebut saling berinteraksi.  

 

 
 

Gambar 3.1 Elemen Manajemen Strategis 
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3.1.2 Korporasi Perguruan Tinggi 

 

Salah satu dimensi hakekat perguruan tinggi adalah suatu korporasi, karena 

sebagaimana suatu perusahaan, perguruan tinggi juga mempunyai visi dan misi, 

mempunyai obyektif, mempunyai kebijakan, program, anggaran, prosedur, serta 

menghadapi tantangan dari luar serta keterbatasan sumber daya dari dalam. Perguruan 

tinggi juga mempunyai pelanggan, menghadapi persaingan, dan harus mempertahankan 

hidup serta mengusahakan perkembangan serta pertumbuhan. Oleh karena itu perguruan 

tinggi sangat memerlukan manajemen strategis, untuk mempertahankan kehidupannya 

dan mengembangkan misinya. 

 

Manajemen strategis menyangkut nasib organisasi yang akan datang. Kata strategis 

menggambarkan berkaitan dengan hidup matinya atau berkembang tidaknya suatu 

organisasi. Dalam pelaksanaan manajemen strategis diperlukan perubahan dalam 

budaya, prosedur, sikap dan pengalokasian kembali sumber daya. Manajemen strategis 

memerlukan komitmen sepenuhnya dari puncak pimpinan. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa organisasi yang melakukan manajemen strategis biasanya 

mempunyai kinerja yang jauh lebih baik daripada organisasi yang tidak melakukannya. 

 

3.2 Pemindaian Lingkungan 

 

Pemindaian lingkungan (environmental scanning) adalah pemindaian variabel-variabel 

yang terdapat dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Variabel yang paling 

penting dalam lingkungan internal adalah kekuatan dan kelemahan organisasi (strengths 

and weaknesses), sedangkan variabel-variabel yang paling penting dalam lingkungan 

eksternal adalah kesempatan dan ancaman (opportunities and threats). Oleh karena itu 

pemindaian lingkungan dapat juga dinamakan analisis SWOT (strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats) 

 

3.2.1 Lingkungan Ekternal 

 

Disamping variabel kesempatan dan ancaman, lingkungan eksternal dapat juga dibagi 

dalam lingkungan tugas dan lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan lingkungan 

tugas adalah elemen-elemen atau kelompok yang berdampak atau dipengaruhi langsung 

pada operasi ITG seperti yayasan, pemasok, kompetitor, masyarakat setempat, kreditor, 

asosiasi perguruan tinggi, dan sebagainya. Lingkungan sosial adalah elemen atau 

kelompok umum, yaitu kelompok yang tidak berdampak atau dipengaruhi langsung 

oleh operasi ITG, namun dapat saling mempengaruhi dalam jangka panjang. 

Lingkungan yang dimaksud adalah seperti lingkungan ekonomi, sosio-kultural, 

teknologi, politik, hukum, dan sebagainya.  

 

Contoh-contoh kesempatan dan ancaman yang dimiliki atau dihadapi oleh perguruan 

tinggi misalnya: 
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1. Kesempatan 

a. Jumlah penduduk dan lulusan SMA/ sederajat yang sangat banyak. 

b. Jumlah program studi tertentu yang masih terbatas. 

c. Biaya studi ke luar kota yang mahal. 

d. Dan sebagainya. 

 

2. Ancaman 

a. Persaingan perguruan tinggi semakin ketat. 

b. Berkurangnya pendapatan rata-rata penduduk karena kondisi pandemi Covid-

19. 

c. Dan sebagainya. 

 

3.2.2 Lingkungan Internal 

 

Kekuatan dan kelemahan adalah sesuatu yang memang di bawah kendali pimpinan 

organisasi, tetapi pengelolaannya tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek. 

Kekuatan dan kelemahan ini berada dalam lingkungan struktur, budaya, dan sumber 

daya organisasi. Struktur adalah cara bagaimana suatu organisasi itu diorganisir dalam 

arti komunikasi, otorisasi, dan aliran kerja. Budaya meliputi kebiasaan, tradisi, 

kepercayaan, nilai, harapan yang dihayati oleh anggota organisasi. Sumber daya adalah 

aset yang dimiliki oleh organisasi berupa kekuatan keuangan, keahlian dan kemampuan 

karyawan, fasilitas dan peralatan organisasi dan sebagainya. 

 

Contoh kekuatan dan kelemahan yang mungkin dimiliki oleh ITG misalnya adalah: 

 

1. Kekuatan 

a. Biaya pendidikan relatif terjangkau.  

b. Fokus pada bidang keilmuan teknik. 

c. Dan sebagainya. 

 

2. Kelemahan 

a. Fasilitas laboratorium yang masih terbatas. 

b. Sistem penggajian yang kurang kompetitif. 

c. Dan sebagainya. 

 

Gambar 3.2 memberikan ilustrasi mengenai berbagai keadaan dan variabel lingkungan 

tersebut. 
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Gambar 3.2 Variabel Lingkungan 

 

3.2.3 Strategi Umum 

 

Dari uraian sebelumnya tentang analisis SWOT, secara nalar sehat sebetulnya sudah 

dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka strategi keseluruhan, strategi dasar yang 

sudah dapat direncanakan adalah menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, mencoba 

mengantisipasi dan menanggulangi ancaman, menggunakan kekuatan sebagai modal 

dasar operasi dan memanfaatkannya semaksimal mungkin, serta mengusahakan 

mengurangi atau menghilangkan kelemahan-kelemahan yang masih ada. 

 

 

3.3 Formulasi Strategi 

 

Langkah formulasi strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk 

mengelola secara efektif kesempatan dan ancaman dari luar yang dihadapi organisasi, 

dalam batasan kekuatan dan kelemahan organisasi. Langkah ini menyangkut penentuan 

visi dan misi ITG, penentuan obyektif yang terjangkan, pengembangan strategi, dan 

pembuatan petunjuk kebijakan organisasi. 

 

1. Penentuan Visi dan Misi 

Misi adalah tujuan atau penyebab mengapa suatu ITG didirikan. Rumusan misi 

yang baik akan menggambarkan secara jelas tujuan dasar dan unik dari ITG yang 

membedakan dari perguruan tinggi lain, dalam arti keunikan produk yang 

dihasilkan dan pasar yang diarah. Sedangkan visi atau pandangan ke depan 

mengenai ITG yang menyangkut bentuk, keadaan, atau wujud yang dicita-citakan, 

yang menjadi arahan perkembangan organisasi.  
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2. Penentuan Obyektif 

Obyektif adalah hasil dari suatu aktivitas yang diharapkan dapat dicapai dalam 

waktu tertentu. Sedapat mungkin obyektif dinyatakan secara kuantitatif, agar 

mudah untuk mengukurnya. Obyektif haruslah merupakan hasil yang sesuai dengan 

visi dan misi ITG. Perlu dibedakan antara tujuan (goal) dan obyektif (objective), 

yang kelihatannya sama tetapi sebetulnya sangat berbeda. Tujuan adalah hal yang 

ingin dicapai dalam waktu yang tidak ditentukan, jadi semacam cita-cita dalam 

jangka panjang, sedangkan obyektif adalah hal yang direncanakan dicapai, dalam 

jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu. Perlu diingat bahwa obyektif haruslah 

berjangka panjang dan mengenai hal yang menentukan hidup matinya atau 

berkembang tidaknya suatu organisasi.  

 

3. Pengembangan Strategi 

Strategi adalah suatu rencana komprehensif bagaimana organisasi melaksanakan 

misinya dan mencapai obyektifnya. Tentu saja rencana ini dapat bermacam-macam 

meskipun untuk tujuan yang sama. Oleh karena itu strategi haruslah 

memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan kompetitif, 

atau dengan bahasa SWOT, memaksimalkan pemanfaatan kekuatan dan 

mengurangi kelemahan-kelemahan. Strategi haruslah untuk rencana jangka 

panjang, umumnya untuk waktu lima tahun atau lebih. Strategi dalam pengertian di 

sini adalah rencana dalam garis besar, bukan program kecil-kecil. Dalam dunia 

perguruan tinggi, contoh yang dapat diberikan untuk melaksanakan contoh obyektif 

tersebut misalnya adalah: 

a. Mengadakan studi kelayakan. 

b. Mempersiapkan dosen dengan pendidikan S3 

c. Mempersiapkan pembangunan gedung yang sesuai. 

d. Mempelajari persyaratan pembukaan S2. 

 

 

4. Pembuatan Kebijakan  

Menindak lanjuti pengembangan strategi, pembuatan kebijakan adalah langkah 

penyiapan kebijakan umum yang diperlukan untuk melaksanakan strategi 

dimaksud. Kebijakan ini diharapkan akan menghubungkan formulasi strategi 

dengan implementasi strategi. Atas dasar kebijakan ini, semua manajer organisasi 

dapat mempersiapkan implementasi strategi. Dalam dunia perguruan tinggi, untuk 

meneruskan contoh yang sudah disampaikan sebelumnya, maka pembuatan 

kebijakan yang dapat dilakukan misalnya: 

a. Kebijakan peningkatan pendidikan dosen S2 ke S3. 

b. Kebijakan rekruting dosen dengan ijasah S3. 

c. Kebijakan pembentukan panitia studi kelayakan. 

 

3.4 Implementasi Strategi 
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Implementasi strategi adalah kegiatan manajemen untuk menterjemahkan strategi dan 

kebijaksanaan ke dalam aktivitas melalui pengembangan dan pembuatan program, 

penyusunan anggaran, dan pembuatan prosedur. Proses ini mungkin memerlukan 

perubahan dalam budaya, struktur, dan prosedur, mungkin juga tidak. 

 

1. Penyusunan Program  

Program adakah aktivitas yang nyata dan jelas untuk melaksanakan setiap jenis 

rencana, atau menterjemahkan strategi ke dalam aktivitas nyata. Karena itu maka 

program perlu di buat dalam jangka panjang (15 tahun atau lebih), jangka 

menengah (lima tahun), dan jangka pendek (satu tahun). Program jangka panjang 

adalah program untuk menyelesaikan strategi yang juga dibuat untuk jangka 

panjang. Program jangka menengah dan jangka pendek adalah program untuk 

menjembatani dan menunjang pelaksanaan program jangka panjang.  

 

2. Pembuatan Anggaran 

Anggaran adalah penterjemahan program dalam bentuk uang secara terinci dan 

dalam kurun waktu tertentu. Anggaran yang lengkap terdiri dari anggaran 

pendapatan dan anggaran pengeluaran. Dalam perusahaan, anggaran perlu 

mencantumkan juga proyeksi keuntungan, sehingga ROI (return on investment) 

dapat diproyeksikan dan dihitung. Dalam kegiatan nirlaba, mungkin bukan 

keuntungan yang diproyeksikan, tetapi sisa hasil usaha. Dalam dunia perguruan 

tinggi, sisa hasil usaha biasa juga diproyeksikan, direncanakan dan dihitung. Sisa 

hasil usaha diperlukan untuk mengembangkan misi perguruan tinggi, bukan untuk 

kepentingan pribadi. Dalam studi kelayakan, perhitungan anggaran perlu juga 

disertakan, agar layak tidaknya dari segi keuangan suatu proyek dapat diketahui 

sebelumnya. Untuk meneruskan contoh pelaksanaan program di perguruan tinggi 

tersebut, anggaran misalnya dapat dibuat untuk hal-hal sebagai berikut. 

 

a. Anggaran jangka panjang: 

1) Perlu dihitung dan dibuat anggaran pemasukan dan pengeluaran sedikitnya 

5 tahun pertama berdirinya program baru dimaksud, misalnya pendirian S2 

program studi teknik informatika. 

2) Perlu dihitung juga anggaran biaya pengiriman dosen untuk mendapatkan 

ijasah S2 dan S3. Biaya ini perlu dimasukkan dalam anggaran tahunan 

sesuai dengan tahun pengeluaran. 

3) Perlu dibuat anggaran pembangunan baru apabila diperlukan dan 

perhitungan biaya penyusutan. 

b. Anggaran jangka menengah: 

1) Perlu dibuat anggaran perekrutan dosen S2 dan S3 yang diperlukan, 

termasuk tambahan biaya tahunan untuk gaji dan remunerasi lainnya. 

2) Perlu dibuat anggaran pendalaman studi kelayakan, apabila memang 

diperlukan. 

c. Anggaran jangka pendek: 



 

30 – Manajemen Institut Teknologi Garut 

1) Perlu dibuat biaya seleksi, rekrutmen, dan penyiapan dosen yang akan 

disekolahkan lagi.  

2) Perlu dimasukkan biaya akibat rekrutmen baru seperti gaji dan remunerasi 

lainnya. 

 

3. Pembuatan Prosedur 

Prosedur adalah aturan atau teknik pelaksanaan sistem secara langkah demi langkah 

untuk melaksanakan suatu aktivitas tertentu. Sering kali prosedur ini di perusahaan 

dinamakan SOP (standard operating procedure). Prosedur dapat dibuat untuk 

berbagai kegiatan yang ada di perusahaan, seperti kegiatan teknis, administrasi, 

marketing, logistik, keuangan, produksi, transportasi dan sebagainya.  

 

Untuk meneruskan contoh perguruan tinggi yang sudah diberikan sebelumnya, 

maka prosedur yang dapat dibuat misalnya: 

a. Prosedur rekrutmen. 

b. Prosedur pengiriman dosen untuk belajar lanjut. 

c. Prosedur penggantian biaya belajar dosen. 

d. Dan sebagainya.  

 

3.5 Evaluasi dan Pengawasan 

 

Evaluasi dan pengawasan adalah aktivitas dimana hasil dan kegiatan suatu organisasi 

dimonitor dan kinerja nyata dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Para 

manajer akan menggunakan informasi ini untuk melakukan koreksi atau penyelesaian 

masalah. Meskipun kegiatan evaluasi dan pengawasan adalah mata rantai terakhir dari 

kegiatan manajemen strategis, namun kegiatan ini dapat mendeteksi juga adanya 

kekurangan atau kelemahan di kegiatan-kegiatan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan 

perbaikan di mana dibutuhkan. 

 

1. Evaluasi 

Dalam evaluasi, misalnya dapat disimpulkan bahwa obyektif sudah baik tetapi 

strategi kurang terarah. Atau dapat juga dikatakan bahwa obyektif tidak rasional 

dan terlampau tinggi, sehingga tidak mungkin dicapai dengan kemampuan 

organisasi pada waktu sekarang. Evaluasi ini dapat dilakukan secara keseluruhan, 

dan apabila kinerja nyata jauh dari harapan, maka satu persatu dari kegiatan 

sebelumnya perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Biasanya mulai dari obyektif, 

strategi, kebijakan, program, anggaran, dan prosedur. Masing-masing mempunyai 

potensi untuk perbaikan. Bahkan juga misi dapat dirubah karena mungkin yang 

sudah ada kurang jelas atau kurang fokus. Hal ini diperlihatkan di Gambar 3.1 

dengan garis dan anak panah di bagian bawah, dimana dicantumkan ‘umpan balik.’ 

Evaluasi dapat juga menyentuh analisis SWOT yang mungkin kurang tajam atau 

kurang lengkap, sehingga perlu diperbaiki. 

 

2. Pengawasan 
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Pengawasan dan evaluasi adalah kegiatan yang saling menunjang. Pengawasan 

dilakukan disamping untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan kinerja 

yang diharapkan, juga dinilai dan diukur sejauh mana obyektif dapat dicapai. Kalau 

obyektif dapat dicapai sesuai yang ditentukan, mungkin evaluasi tidak perlu 

dilakukan secara sangat mendalam, demikian juga sebaliknya. Untuk 

mempermudah penilaian dan pengukuran, seperti telah disinggung sebelumnya, 

sebaiknya obyektif dinyatakan dan dirumuskan secara kuantitatif. Dalam 

pengawasan, perlu ditentukan kriteria-kriteria pencapaian obyektif, dan benchmark. 

Benchmark adalah tolok ukur kinerja yang didapatkan dari kinerja organisasi yang 

unggul, yang dijadikan acuan. Atas dasar kriteria-kriteria tersebut, pencapaian 

obyektif diukur. Ada beberapa metoda pengukuran kinerja suatu organisasi. Salah 

satu adalah dengan menggunakan Balanced Scorecard, yang akan dibahas secara 

khusus di belakang. 
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Bab 4 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja  

Bab 4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

 

Organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok individu, yang saling berinteraksi 

menurut suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu sehingga setiap anggota organisasi 

mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dan sebagai suatu kesatuan yang mempunyai 

batas yang jelas sehingga organisasi dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. 

 

Sebagai suatu entitas yang spesifik, ITG memiliki cita-cita atau tujuan yang spesifik pula 

sesuai dengan karakteristik lingkungan internal maupun eksternal yang ada. Tujuan ITG 

dinyatakan dalam visi dan misi ITG. Visi dan misi ITG disusun secara spesifik, sehingga 

menarik bagi stakeholders untuk ikut berpartisipasi mewujudkan visi dan misi ITG tersebut. 

 

Banyak unsur atau komponen yang dikonsolidasikan dan diberdayakan, agar ITG mampu 

mengembangkan kualitas pelayanan secara terus menerus, untuk sukses mewujudkan visi dan 

misi yang telah ditetapkan. Unsur-unsur strategis yang dikonsolidasikan, diberdayakan 

maupun ditingkatkan, antara lain: kualitas program akademik, kualitas sumberdaya manusia, 

kualitas sarana prasarana, dan suasana akademik yang mendukung. Namun untuk dapat 

meningkatkan kualitas unsur-unsur tersebut, harus didukung dengan metode untuk 

merealisasikannya yaitu sistem tata kelola yang baik atau berkualitas. 

 

Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh ITG untuk 

mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya 

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 

 

Secara teknis tata kelola dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untuk 

mencapai tujuan organisasi, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

dan tindak lanjut peningkatan. Dengan demikian, tata kelola selain melingkupi seluruh proses 

dan unsur-unsur tersebut, juga memiliki tujuan utama yaitu peningkatan kualitas ITG secara 

terus-menerus untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. 

 

Tata kelola akan berjalan baik apabila dibarengi dengan suasana akademik dan budaya 

organisasi yang kondusif, kesemuanya itu dibentuk secara bertahap. Suasana akademik dan 

budaya yang kondusif, harus diciptakan dengan menumbuhkan awareness dan komitmen 

yang tinggi dari seluruh pelaku yang terlibat. 

 

Paradigma tata kelola PT yang baik (good university governance), pada saat ini menjadi 

pilihan handal untuk mencapai sukses organisasi. Secara umum tata kelola terkait dengan 
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aspek transparansi, akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen dan sebagainya. Namun tata 

kelola menjadi persoalan lebih pelik, manakala tuntutan tata kelola yang baik mengharuskan 

adanya perubahan dan inovasi dari sistem yang ada dalam mencapai visi dan misi PT. 

 

Dalam pengelolaan ITG sebagai suatu organisasi perguruan tinggi diatur oleh statuta dan 

perturan-peraturan lain yang mengikat ITG sebagai sebuah intitusi yang berada di bawah 

naungan Kemenristekdikti dan Yayasan Al-Musaddadiyah.  

 

Pada prinsipnya, berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, ITG merupakan: 

• Organ pengelolaan satuan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip 

otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan (pasal 51 ayat 2).  

• Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola satuan 

pendidikan di lembaganya (pasal 50 ayat 6) 

• Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau 

masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat 1) 

• Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud berprinsip nirlaba dan dapat mengelola 

dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (ayat 53 ayat 3)  

 

4.1 Struktur Organisasi 

 

Sistem tata kelola merupakan bagian integral dari tanggungjawab pimpinan Institut 

Teknologi Garut, termasuk di dalamnya adalah Jurusan/ program studi, dosen, 

karyawan, serta mahasiswa. Oleh karena itu, sistem tata kelola harus menyentuh seluruh 

civitas akademika Institut Teknologi Garut, yang secara struktur organisasinya 

digambarkan pada Gambar 1.1. 
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Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi Institut Teknologi Garut 

 

4.1.1 Susunan Organisasi 

Susunan organisasi Institut Teknologi Garut terdiri atas: 

1. Badan Penyelenggara Pendidikan; 

2. Dewan Penyantun; 

3. Senat; 

4. Rektor; 

5. Satuan Pengawas Internal; 

6. Penjaminan Mutu; 

7. Pelaksana Akademis; 

8. Penunjang Akademik atau Sumber Belajar; 

9. Pelaksana Administratif dan Tata Usaha; 

 

4.1.2 Badan Penyelenggara Pendidikan 

1. Badan Penyelenggaraan Pendidikan Institut Teknologi Garut adalah Yayasan Al 

Musaddadiyah. 

2. Komposisi pengurus Yayasan, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan 

dengan Badan Penyelenggara diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, 

anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Yayasan. 

3. Yayasan memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut: 



 

 

   Bab 4 Struktur Organisasi - 37 

a. Menetapkan Statuta Institut Teknologi Garut dan peraturan kepegawaian; 

b. Menetapkan kebijakan umum Institut Teknologi Garut; 

c. Mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, 

dan anggaran tahunan; 

d. Mengesahkan kode etik; 

e. Mengangkat dan memberhentikan Rektor; 

f. Mengesahkan usulan perubahan/ penyesuaian struktur organisasi; 

g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan non-

akademik Institut Teknologi Garut; 

h. Melakukan penilaian terhadap kinerja Rektor; 

i. Menetapkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai; 

j. Menetapkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi 

pegawai; 

k. Mengesahkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana; 

l. Menetapkan pangkat/golongan pegawai; 

m. Membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat 

diselesaikan oleh Senat dan Rektor; 

n. Mengembangkan sumber alternatif pendanaan pendidikan. 

 

4.1.3 Dewan Penyantun 

1. Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat (formal maupun non formal) yang 

membantu memecahkan masalah-masalah Institut Teknologi Garut, dan diharapkan 

berperan aktif untuk menggerakkan dan mengarahkan sumberdaya masyarakat. 

2. Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul 

Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat. 

3. Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para Anggota Dewan 

Penyantun. 

4. Masa Kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja Rektor. 

5. Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Penyantun 

ditetapkan oleh Rektor dan Yayasan. 

 

4.1.4 Senat 

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Senat 

a. Senat adalah badan normatif yang menjalankan fungsi pemberian 

pertimbangan, persetujuan, dan/ atau rekomendasi kepada Rektor serta 

pengawasan dibidang akademik.  

b. Senat mempunyai tugas dan wewenang:  

1) Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai:  

a) Rancangan perubahan statuta dan/ atau peraturan kepegawaian yang 

diusulkan Rektor; 

b) Rancangan kebijakan, peraturan, dan standar operasional akademik dan 

non-akademik; 

c) Rancangan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana 

operasional; 
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d) Rancangan kurikulum; 

e) Rencana pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana yang 

diusulkan Rektor; 

f) Persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan 

Program Studi; 

g) Pemberhentian dan pengangkatan Wakil Rektor; 

h) Pemberhentian dan pengangkatan Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi. 

2) Memberikan persetujuan kepada Rektor mengenai:  

a) Rancangan ketentuan mengenai kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; 

b) Usulan kenaikan pangkat/ golongan dan jabatan fungsional dosen; 

c) Rancangan kode etik.  

3) Memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai:  

a) Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan peraturan akademik oleh 

sivitas akademika; 

b) Pemberian tanda penghargaan.  

4) Melakukan pengawasan terhadap Rektor dan/ atau sivitas akademika atas:  

a) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan 

otonomi keilmuan; 

b) Pelaksanaan kode etik dan peraturan akademik; 

c) Pelaksanaan kegiatan akademik; 

d) Kebijakan dan penerapan kebijakan akademik; 

e) Kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi; 

f) Pencapaian proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi 

dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana 

strategis; 

g) Memilih dan melaksanakan pemilihan Rektor dengan mengikuti 

ketentuan yang berlaku. 

c. Pertimbangan dan/ atau persetujuan kepada Rektor diberikan selambat-

lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya permintaan pertimbangan 

dan/ atau persetujuan oleh Rektor.  

d. Dalam hal Senat tidak mampu memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan 

kepada Rektor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat 3 (tiga), maka dianggap Rektor telah mendapatkan 

pertimbangan dan/atau persetujuan dari Senat. 

 

2. Keanggotaan Senat 

a. Keanggotaan Senat terdiri dari:  

1) Rektor; 

2) Wakil Rektor; 

3) Dekan; 

4) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu; 

5) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 

6) Ketua Jurusan; 
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7) Perwakilan Dosen dari setiap Program Studi, diutamakan memiliki Jabatan 

Akademik minimal Lektor Kepala; 

8) Dosen terpilih yang merupakan perwakilan dari unsur pegawai non-dosen 

dan dianggap mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota 

Senat. 

b. Masa jabatan anggota Senat adalah 4 (empat) tahun. 

c. Anggota Senat berjumlah ganjil. 

d. Keanggotaan Senat ditetapkan melalui Surat Keputusan Senat. 

e. Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris. 

f. Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari 

anggota Senat.  

g. Ketua dan Sekretaris Senat dipilih oleh anggota Senat.  

h. Ketua Senat dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organ lain di 

lingkungan Institut Teknologi Garut. 

i. Senat dapat membentuk komisi-komisi dan panitia khusus/ terbatas sesuai 

dengan kebutuhan.  

j. Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kelengkapan Senat diatur dalam Peraturan 

Senat. 

k. Keanggotaan Senat berhenti dan diberhentikan apabila:  

1) Meninggal dunia; 

2) Berakhir masa jabatannya; 

3) Sakit jasmani/dan atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 

6 (enam) bulan; 

4) Mengundurkan diri; 

5) Melanggar kode etik Institut Teknologi Garut; 

6) Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

l. Pemberhentian keanggotaan Senat ditetapkan melalui surat keputusan Ketua 

Senat. 

m. Anggota Senat yang diberhentikan dalam masa jabatannya, akan digantikan 

oleh anggota baru melalui penggantian antar waktu sampai habis masa jabatan 

yang digantikannya.  

n. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan antar waktu 

anggota Senat diatur dalam Peraturan Senat.  

 

3. Cara Pengambilan Keputusan Senat 

a. Pengambilan keputusan dalam rapat Senat adalah secara musyawarah mufakat.  

b. Dalam hal tidak dapat tercapai musyawarah mufakat maka keputusan diambil 

melalui mekanisme pemungutan suara. 

c. Setiap anggota Senat memiliki hak suara.  

d. Rapat Senat terdiri atas:  

1) Rapat terbuka; 

2) Rapat tertutup.  
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e. Rapat Senat terbuka tidak mengambil keputusan penting dan dilaksanakan 

dalam rangka upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda, dies 

natalis, dan upacara pemberian tanda penghargaan.  

f. Rapat Senat tertutup dilakukan untuk keadaan tertentu dalam rangka memberi 

pertimbangan, persetujuan, dan/atau pengambilan keputusan.  

g. Ketentuan lebih lanjut mengenai sahnya rapat Senat dan penyelenggaraan rapat 

Senat diatur dalam Peraturan Senat.  

h. Dalam hal terjadi perselisihan dan/ atau perbedaan pendapat yang tidak dapat 

dicapai mufakat antara Rektor Institut Teknologi Garut dan Senat, maka 

pengambilan keputusan dilakukan oleh Yayasan. 

 

4.1.5 Rektor 

 

1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Rektor 

a. Rektor menjalankan fungsi pengelolaan Institut Teknologi Garut dan 

penanggungjawab utama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta 

seluruh kegiatan penunjang lainnya di Institut Teknologi Garut. 

b. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan Institut Teknologi Garut di bidang 

Tridharma Perguruan Tinggi, Tata Kelola, Keuangan, dan Pengembangan 

Sumber Daya, Rektor dibantu oleh unsur: 

1) Wakil Rektor yang merupakan unsur pimpinan di lingkungan Institut 

Teknologi Garut; 

2) Satuan Pengawas Internal; 

3) Pengawasan dan Penjaminan Mutu; 

4) Pelaksana Akademis; 

5) Penunjang Akademik atau Sumber Belajar; 

6) Pelaksana Administratif dan Tata Usaha; 

7) Unsur lain yang diperlukan. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pemberdayaan tugas dan 

wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur 

di bawah Rektor dan/ atau struktur organisasi dan tata kelola Institut Teknologi 

Garut diatur dengan keputusan Rektor. 

d. Rektor mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

1) Mengusulkan perubahan Statuta dan/ atau peraturan kepegawaian. 

2) Menetapkan kebijakan, peraturan, dan standar operasional akademik dan 

non-akademik. 

3) Menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana 

kerja, dan anggaran tahunan. 

4) Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

5) Mengusulkan perubahan/ penyesuaian struktur organisasi. 

6) Menetapkan kurikulum. 

7) Menetapkan kode etik. 

8) Mendirikan dan/ atau membubarkan Program Studi. 
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9) Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural di 

bawah Rektor. 

10) Menunjuk pelaksana tugas pejabat struktural di bawah Rektor. 

11) Mengusulkan promosi, mutasi, dan demosi pegawai struktural. 

12) Menjatuhkan sanksi bagi sivitas akademika dan pegawai yang melanggar 

kode etik, dan/ atau peraturan. 

13) Mengusulkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai. 

14) Mengusulkan pangkat/golongan pegawai. 

15) Mengusulkan pangkat/golongan dan/ atau jabatan fungsional dosen 

berdasarkan ketentuan angka kredit yang ditetapkan Kementerian. 

16) Mengusulkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi 

pegawai. 

17) Membina dan mengembangkan karir dosen dan pegawai. 

18) Menetapkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana. 

19) Menetapkan pemberian tanda penghargaan. 

20) Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, 

masyarakat, dan alumni. 

21) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada 

Yayasan. 

22) Melaksanakan kewenangan dan/ atau peraturan lain yang ditetapkan 

dengan keputusan Yayasan. 

 

2. Persyaratan Rektor 

Persyaratan untuk menjadi Rektor adalah sebagai berikut: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Warga negara Indonesia. 

c. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 

d. Memiliki integritas dan moral yang baik. 

e. Memiliki gelar akademik serendah-rendahnya Doktor (S3), berlatarbelakang 

ilmu teknik dan memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor yang 

berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan 

tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian. 

f. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mencalonkan Rektor. 

g. Sehat jasmani maupun rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor. 

h. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

i. Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan Institut 

Teknologi Garut. 

j. Memiliki kompetensi manajerial. 

k. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis. 

3. Pemilihan Rektor 

a. Senat membentuk panitia pemilihan Rektor untuk menjaring bakal calon 

Rektor dari kalangan internal. 
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b. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri dari Rektor, 

sekretaris, dan 2 (dua) anggota yang dipilih dari anggota Senat. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penjaringan bakal 

calon Rektor dari kalangan internal diatur dalam Peraturan Senat. 

d. Yayasan dapat mengajukan bakal calon Rektor dari unsur Yayasan atau 

kalangan eksternal untuk dipilih menjadi Rektor. 

e. Senat menetapkan bakal calon Rektor hasil penjaringan panitia pemilihan 

dan/atau yang diajukan oleh Yayasan menjadi calon Rektor selambat-

lambatnya 1 (bulan) sebelum diselenggarakannya rapat pemilihan Rektor oleh 

Senat. 

f. Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Rektor, maka Senat mengajukan calon 

tersebut kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Rektor. 

g. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Rektor, maka Senat 

menyelenggarakan rapat pemilihan Rektor yang dihadiri perwakilan Yayasan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Yayasan memiliki 35 (tiga puluh lima) persen suara dari total suara; 

2) Senat memiliki 65 (enam puluh lima) persen suara dari total suara. 

h. Senat menetapkan calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak sebagai 

Rektor terpilih dan mengajukannya kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai 

Rektor. 

i. Apabila terdapat 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak, maka Senat 

mengajukan kedua calon tersebut kepada Yayasan untuk ditetapkan salah 

satunya sebagai Rektor. 

 

4. Pemberhentian Rektor 

a. Rektor berhenti atau diberhentikan dari jabatannya apabila: 

1) Meninggal dunia; 

2) Berakhir masa jabatannya dan tidak dipilih kembali; 

3) Berhalangan tetap secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan; 

4) Mengundurkan diri; 

5) Dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; 

6) Melanggar kode etik Institut Teknologi Garut; 

7) Dipidana karena melakukan tindak dengan pidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

b. Pemberhentian Rektor dilakukan oleh Yayasan. 

 

5. Wakil Rektor 

a. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang 

Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. 

b. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan 

setelah mendapat pertimbangan Senat. 

c. Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun. 

d. Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) 

kali masa jabatan berturut-turut. 
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e. Wakil Rektor terdiri atas: 

1) Wakil Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I. 

2) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Administrasi Umum, Perencanaan, dan 

Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II. 

3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang selanjutnya 

disebut Wakil Rektor III. 

f. Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada 

masyarakat. 

g. Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin 

pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, perencanaan, 

dan sumber daya manusia. 

h. Wakil Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin 

pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama. 

 

4.1.6 Satuan Pengawas Internal 

1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh seorang kepala yang secara 

struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. 

2. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah 

mendapat pertimbangan Senat. 

3. Masa jabatan Kepala SPI adalah 4 (empat) tahun. 

4. Meskipun berkedudukan di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

SPI dalam menjalankan tugas profesinya, tetap memegang prinsip bersifat 

independen, obyektif, memiliki integritas, profesional/ kompetensi, kerahasiaan, 

dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, serta memegang teguh Kode 

Etik Auditor. 

5. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Kepala SPI memiliki tugas dan tanggung 

jawab: 

a. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik; 

b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang 

non akademik; 

c. Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; 

d. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor; 

e. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan 

kegiatan non akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.  

 

 

 

4.1.7 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

1. LPM dipimpin oleh seorang Ketua yang secara struktural berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Rektor. 

2. Ketua LPM diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah 

mendapat pertimbangan Senat. 

3. Masa jabatan Ketua LPM adalah 4 (empat) tahun. 



 

44 – Manajemen Institut Teknologi Garut 

4. Ketua LPM memiliki tugas dan tanggung jawab: 

a. Menyusun program kerja dan anggaran tahunan LPM 

b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.  

c. Menyusun rancangan kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu.  

d. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu 

e. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.  

f. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal.  

g. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Rektor.  

h. Menyiapkan SDM penjaminan mutu (auditor). 

i. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.  

j. Merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring kerjasama internal dan 

eksternal dalam rangka peningkatan penjaminan mutu. 

k. Melaporkan hasil kegiatan penjaminan mutu setiap semester, meliputi: 

Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Penjaminan Mutu. 

l. Merumuskan dokumen-dokumen pedoman/ panduan bagi pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu di lingkungan sivitas akademika Institut Teknologi Garut 

atas butir-butir mutu yang dianggap relevan dengan penyelenggaraan 

pendidikan tinggi. 

 

4.1.8 Unsur Pelaksana Akademik 

1. Unsur pelaksana akademis terdiri dari: 

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; 

b. Pusat Kajian; 

c. Fakultas; 

d. Jurusan/ Program Studi; 

e. Dosen. 

2. Unsur Pelaksana Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan visi, misi, dan tujuan didirikannya Institut Teknologi Garut. 

3. Unsur Pelaksana bidang pendidikan dikelola oleh Ketua Jurusan yang dibantu oleh 

Sekretaris Jurusan.  

4. Unsur Pelaksana bidang pendidikan pada rumpun yang lebih spesifik dikelola oleh 

Ketua Program Studi. 

5. Unsur pelaksana bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikelola 

oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

 

4.1.8.1 Ketua Jurusan  

1. Ketua Jurusan adalah Pimpinan pengelola satu atau beberapa Program Studi 

yang serumpun, bertanggungjawab kepada Rektor dan berada di bawah 

koordinasi Wakil Rektor I. 

2. Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan 

setelah mendapat pertimbangan Senat. 

3. Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (empat) tahun. 
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4. Ketua Jurusan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) 

kali masa jabatan berturut-turut. 

5. Apabila Ketua Jurusan berhalangan tidak tetap, Ketua Jurusan menunjuk 

Sekretaris Jurusan sebagai pelaksana harian. 

6. Apabila Ketua Jurusan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Ketua 

Jurusan sebelum diangkat Ketua Jurusan yang baru. 

7. Ketua Jurusan mempunyai tugas: 

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi 

kegiatan pendidikan serta pembinaan terhadap dosen pada tingkat Jurusan/ 

Program Studi; 

b. Menjalankan   kebijakan   akademik  dan  standar mutu  pendidikan yang 

ditetapkan fakultas;  

c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan 

pada tingkat Jurusan/ Program Studi; 

d. Menyusun rencana kegiatan atau program kerja Jurusan; 

e. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat di Jurusan/ Program Studi; 

f. Melaksanakan pengembangan jurusan di bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat pada tingkat Jurusan/ Program Studi; 

g. Melakukan pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar 

di tingkat Jurusan/ Program Studi; 

h. Mengkoordinasikan pembuatan Silabus dan RPS pengajaran pada tingkat 

Jurusan/ Program Studi; 

i. Merencanakan pengembangan laboratorium pada Tingkat Jurusan/ Program 

Studi; 

j. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dekan; 

k. Melaksanakan dan memelihara kerjasama dengan berbagai pihak 

(stakeholders) untuk memecahkan berbagai permasalahan sesuai bidang 

keilmuannya dengan berkoordinasi kepada Rektor dan Wakil Rektor. 

 

4.1.8.2 Persyaratan Ketua Jurusan 

Persyaratan untuk menjadi Ketua Jurusan adalah sebagai berikut: 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Warga negara Indonesia. 

3. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 

4. Memiliki integritas dan moral yang baik. 

5. Dosen tetap pada Jurusan yang bersangkutan dengan minimal pengabdian 2 

(dua) tahun di Institut Teknologi Garut. 

6. Memiliki gelar akademik serendah-rendahnya Magister (S2) dan memiliki 

jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang berasal dari perguruan 

tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang 

diakui oleh kementerian. 

7. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh) pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua 

yang sedang menjabat. 
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8. Sehat jasmani maupun rohani untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Jurusan.  

9. Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan Jurusan di 

lingkungan Institut Teknologi Garut. 

10. Memiliki kompetensi manajerial. 

11. Bersedia bekerjasama dengan Rektor sebagai pimpinan Institut Teknologi Garut 

yang dinyatakan secara tertulis.  

 

4.1.8.3 Sekretaris Jurusan 

1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris 

Jurusan yang secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

langsung kepada Ketua Jurusan. 

2. Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor 

dan setelah mendapat pertimbangan Senat. 

3. Masa jabatan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun. 

4. Sekretaris Jurusan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 

(dua) kali masa jabatan berturut-turut. 

5. Sekretaris Jurusan mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam 

merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan 

pendidikan pada tingkat Jurusan dengan perincian tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan jurusan.  

b. Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan Pusat 

Kajian Dosen.  

c. Menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester dan menyusun 

jadwal perkuliahan di tingkat jurusan.  

d. Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan jurusan.  

e. Mengkoordinasikan   kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan atau Kuliah 

Kerja Nyata.  

f. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di Jurusan.  

g. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat di Jurusan. 

 

4.1.8.4 Ketua Program Studi 

1. Ketua Program Studi adalah Pimpinan pengelola jenis rumpun keilmuan tertentu 

dan bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan. 

2. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor 

dan setelah mendapat pertimbangan Senat. 

3. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun. 

4. Ketua Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 

(dua) kali masa jabatan berturut-turut. 

5. Ketua Program Studi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan pendidikan, melaksanakan 

pembinaan kepada mahasiswa dan tenaga kependidikan pada tingkat Program 

Studi. 
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6. Apabila Ketua Program Studi berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat 

Ketua Program Studi sebelum diangkat Ketua Program Studi yang baru. 

7. Ketua Program Studi mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam 

merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi 

kegiatan pendidikan pada tingkat Program Studi dengan perincian tugas sebagai 

berikut: 

a. Membantu tugas ketua jurusan dalam pelaksanaan pelaksanaan peningkatan 

mutu akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma 

Perguruan Tinggi) pada tingkat Program Studi.  

b. Berkoordinasi dengan ketua jurusan dalam melakukan penjaminan mutu 

akademik.  

c. Berkoordinasi dengan ketua jurusan dalam menyusun rencana dan program 

kerja program studi sebagai pedoman kerja.  

d. Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan program studi.  

e. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan 

program studi.  

f. Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan Pusat 

Kajian Dosen.  

g. Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat program studi dan menentukan 

dosen pengampu mata kuliah tiap semester.  

h. Mengkoordinasikan  kegiatan laboratorium di lingkungan program studi.  

i. Mengkoordinasikan   kegiatan Praktek  Kerja  Lapangan  dan  atau  Kuliah  

Kerja  Nyata.  

j. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di program studi.  

k. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat di program studi. 

 

4.1.8.5 Persyaratan Ketua Program Studi 

Persyaratan untuk menjadi Ketua Program Studi adalah sebagai berikut: 

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Warga negara Indonesia. 

3. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 

4. Memiliki integritas dan moral yang baik. 

5. Dosen tetap pada Program Studi yang bersangkutan dengan minimal pengabdian 

2 (dua) tahun di Institut Teknologi Garut. 

6. Memiliki gelar akademik serendah-rendahnya Magister (S2) dan memiliki 

jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang berasal dari perguruan 

tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang 

diakui oleh kementerian. 

7. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh) pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua 

yang sedang menjabat. 

8. Sehat jasmani maupun rohani untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Program 

Studi.  
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9. Mempunyai visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan Program Studi di 

lingkungan Institut Teknologi Garut. 

10. Memiliki kompetensi manajerial. 

11. Bersedia bekerjasama dengan Rektor sebagai pimpinan Institut Teknologi Garut 

yang dinyatakan secara tertulis.  

 

4.1.8.6 Lembaga Pengembangan Pendidikan, Pembelajaran, serta Bahasa (LP3B) 

1. LP3B dipimpin oleh seorang Ketua yang secara struktural berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. 

2. Ketua LP3B diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan 

setelah mendapat pertimbangan Senat.  

3. Masa jabatan Kepala LP3B adalah 4 (empat) tahun. 

4. Ketua LP3B bertugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan 

memfasilitasi kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta 

pengembangan Bahasa khususnya bahasa asing yang dijadikan sebagai bahasa 

resmi pada lingkungan global. 

5. Melaksanakan dan memelihara kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran serta bahasa dengan berkoordinasi kepada Rektor 

dan Wakil Rektor. 

6. Ketua LP3B memiliki tugas dan tanggung jawab: 

a) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Pengembangan 

Pendidikan dan Pembelajaran serta Pusat Bahasa; 

b) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan pembelajaran melalui 

pemanfaatan sumber pembelajaran (Learning Management System); 

c) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran; 

d) Pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan; 

e) Monitoring dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan 

pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan; 

f) Melaksanakan urusan administrasi lembaga; 

g) Merencanakan program layanan pelatihan bahasa bagi dosen dan tenaga 

kependidikan yang akan mengikuti tugas belajar; 

h) Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan sivitas akademika dalam 

meningkatkan kemampuan berbahasa asing; 

i) Bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengembangan sarana dan 

prasarana laboratorium bahasa yang dimiliki institut; 

j) Menyusun laporan penyelenggaraan lembaga. 

 

 

4.1.8.7 Lembaga Inovasi dan Kewirausahaan (LIK) 

1. LIK dipimpin oleh seorang Ketua yang secara struktural berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Rektor. 

2. Ketua LIK diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan 

setelah mendapat pertimbangan Senat.  

3. Masa jabatan Kepala LP3B adalah 4 (empat) tahun. 
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4. Kepala LP3B bertugas untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan 

memfasilitasi kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran serta 

pengembangan Bahasa khusunya bahasa asing yang dijadikan sebagai bahasa 

resmi pada lingkungan global. 

5. Melaksanakan dan memelihara kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang 

pendidikan dan pembelajaran serta bahasa dengan berkoordinasi kepada Rektor 

dan Wakil Rektor. 

6. Ketua LIK memiliki tugas dan tanggung jawab: 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Inovasi dan 

Kewirausahaan. 

b. Merumuskan rencana inovasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Institut 

Teknologi Garut sebagai Entreupreuner University pada Tahun 2030. 

c. Mengembangan rencana inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dan strategi 

implementasinya. 

d. Menyusun pelaksanaan kerjasama inovasi dan kewirausahaan. 

e. Memberikan layanan konsultasi terkait pengembangan inovasi dan 

kewirausahaan. 

f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi dan kewirausahaan. 

g. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan inovasi dan 

kewirausahaan. 

 

4.1.8.8 Perpustakaan 

1. Perpustakaan adalah unsur penunjang yang melaksanakan kegiatan di bidang 

perpustakaan pada Institut Teknologi Garut. 

2. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada 

Rektor dan berada dibawah koordinasi Wakil Rektor. 

3. Kepala Perpustakaan harus memiliki gelar akademik serendah-rendahnya 

Sarjana Strata Dua (S2) dengan latar belakang pendidikan rumpun perpustakaan. 

4. Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor 

dan setelah mendapat pertimbangan Senat. 

5. Masa jabatan Kepala Perpustakaan adalah 4 (empat) tahun. 

6. Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk 

kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

7. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Perpustakaan mempunyai fungsi: 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perpustakaan; 

b. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka; 

c. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; 

d. Memelihara bahan pustaka; 

e. Melakukan layanan referensi; 

f. Melaksanakan urusan tata usaha perpustakaan; 

g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas layanan teknis, 

layanan pengguna, pengembangan dan kerjasama; 

h. Menyusun rencana pengembangan perpustakaan berbasis digital; 
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i. Menyusun laporan berkala; bulanan, triwulan, semester dan tahunan 

kegiatan perpustakaan. 

 

4.1.8.9 Lembaga Sistem Informasi dan Pangkalan Data (L-SIPD) 

1. L-SIPD adalah unsur penunjang di bidang pengolahan data dan sistem informasi 

pada Institut Teknologi Garut. 

2. L-SIPD dipimpin oleh seorang Kepala yang yang bertanggungjawab kepada 

Rektor dan berada dibawah koordinasi Rektor dan Wakil Rektor. 

3. Kepala L-SIPD diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan 

setelah mendapat pertimbangan Senat. 

4. Masa jabatan Kepala L-SIPD adalah 4 (empat) tahun. 

5. L-SIPD mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan 

menyimpan data dan informasi serta memberikan pelayanan infromasi melalui 

sistem informasi secara terintegrasi. 

6. Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), L-

SIPD dibantu oleh Sub-Bagian/ Staf: 

a. Publikasi Penelitian dan HKI; 

b. Pengembangan dan Pelayanan Sistem Informasi Akademik; 

c. Jaringan dan Komputer; 

d. Publikasi dan Layanan Informasi Kelembagaan. 

 

4.1.8.10 Career Development Center (CDC) 

1. CDC adalah unsur penunjang bidang kemahasiwaan. 

2. CDC dipimpin oleh seorang Ketua yang yang bertanggungjawab kepada Rektor 

dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor III. 

3. Ketua CDC diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan 

setelah mendapat pertimbangan Senat. 

4. Masa jabatan Ketua CDC adalah 4 (empat) tahun. 

5. CDC mempunyai tugas Mengelola kegiatan Career Development Center, 

meliputi: Career Development Center Kampus, Career Developoment Center 

Alumni, Career Development Center Mahasiswa, Career Development Center 

Perusahaan, Career Development Center DIKTI.  

a. Menyusun dan membuat program kerja  Career Development Center. 

b. Pengelolaan lowongan pekerjaan dan Bursa Kerja/ Job Fair (Career 

Vacancy Information dan Career Information Session). 

c. Pemberian layanan konseling pada mahasiswa ataupun alumni. 

d. Pengelolaan tracer study alumni. 

e. Membuat kerjasama dengan perusahaan (Campus Recruitment dan 

Integreted Career Days). 

f. Pelatihan Karir dan Kewirausahaan (Career Training dan 

Enterpreneurship). 

g. Pelacakan Alumni (Tracer Study). 

h. Membantu Wakil Rektor I dalam Pengelolaan Program Merdeka Belajar - 

Kampus Merdeka. 
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i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bagian pusat karir kepada pimpinan. 

 

4.1.8.11 Laboratorium 

1. Laboratorium adalah unsur penunjang di bidang akademik.  

2. Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada 

Rektor dan berada di bawah koordinasi Ketua Jurusan. 

3. Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. 

4. Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun. 

5. Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi 

kegiatan praktikum dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, meliputi: Menyusun rencana operasional 

penggunaan laboratorium, Memberikan  pelayanan  bagi sivitas akademika 

untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Menyiapkan 

jadwal kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam laboratorium, Melakukan 

pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan sarana prasarana dan kegiatan dalam 

laboratorium/ studio bersama Ketua Jurusan, dan Melaporkan kegiatan 

sekurang-kurangnya  setiap semester kepada Ketua Jurusan. 

 

4.1.9 Unsur Pelaksana Administratif dan Tata Usaha 

 

Pelaksana administratif adalah unsur yang melaksanakan kegiatan administrasi pada 

Institut Teknologi Garut, yang terdiri dari Biro Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK); Biro Administrasi Keuangan (BAK); Biro Sarana Prasarana; 

dan Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Humas. 

 

4.1.9.1 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur 

pelaksana kegiatan yang bertugas untuk memberikan layanan administratif di 

bidang akademik dan administrasi kemahasiswaan. 

2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dipimpin oleh 

seorang Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Rektor dan berada dibawah 

koordinasi Wakil Rektor I. 

3. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) diangkat dan 

diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan 

Senat. 

4. Masa jabatan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah 4 

(empat) tahun. 

5. Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dibantu oleh Sub-Bagian/ 

Staf Administrasi Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan. 

 

4.1.9.2 Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat 
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1. Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat adalah unsur 

pelaksana kegiatan yang bertugas untuk memberikan layanan administratif di 

bidang Ketenagaan, Kegiatan Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat. 

2. Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh 

seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor dan berada di bawah 

koordinasi Wakil Rektor II dan III. 

3. Kepala Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat diangkat 

dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor dan setelah mendapat 

pertimbangan Senat. 

4. Masa jabatan Kepala Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan 

Masyarakat adalah 4 (empat) tahun. 

5. Tugas dan Fungsi Kepala Biro Ketenagaan, Kemahasiswaan, dan Hubungan 

Masyarakat adalah:  

a. Menyusun tata kelola ketenagaan (dosen dan tenaga kependidikan) meliputi: 

Arsip ketenagaan (SK dan dokumen lainnya) dan pelaksanaan pengaturan 

tata kelola kepegawaian. 

b. Mengkoordinir Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan meliputi: Kegiatan 

kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, organisasi 

kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, dan penerimaan 

mahasiswa baru. 

c. Pelaksanaan tata kelola Hubungan Masyarakat, meliputi: layanan kegiatan 

pekerjaan dengan pihak lainnya, membantu mencari solusi terhadap masalah 

antara perguruan tinggi dengan masyarakat, dan bertindak sebagai mediator 

untuk membantu pimpinan perguruan tinggi mendengarkan saran, kritikan, 

dan harapan masyarakat serta menjelaskan informasi dan kebijakan dari 

pimpinan perguruan tinggi. 

 

4.1.9.3 Biro Administrasi Keuangan (BAK) 

1. Biro Administrasi Keuangan adalah unsur pelaksana kegiatan yang bertugas 

untuk memberikan layanan administratif di bidang keuangan. 

2. Biro Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala yang yang 

bertanggungjawab kepada Rektor dan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor 

II. 

3. Kepala Biro Administrasi Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan 

atas usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.  

4. Masa jabatan Kepala Biro Administrasi Keuangan adalah 4 (empat) tahun. 

5. Tugas Biro Administrasi Keuangan, meliputi: Pencairan anggaran, pengelolaan 

keuangan, dan Akuntansi Pelaporan Keuangan. 

 

4.1.9.4 Biro Sarana Prasarana 

1. Biro Sarana Prasarana adalah unsur pelaksana kegiatan yang bertugas dalam 

pengadaan sarana dan prasarana. 

2. Biro Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala yang yang 

bertanggungjawab kepada Rektor berada di bawah koordinasi Wakil Rektor II. 
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3. Kepala Biro Sarana Prasarana diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas 

usul Rektor dan setelah mendapat pertimbangan Senat.  

4. Masa jabatan Kepala Biro Sarana Prasarana adalah 4 (empat) tahun. 

5. Tugas Biro Sarana Prasarana, meliputi: Pengadaan sarana dan prasarana, 

Pemanfaatan sarana dan prasarana, Pemeliharaan sarana dan prasarana, 

Inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana, dan Pelaporan sarana dan 

prasarana. 

 

4.2 Tata Kerja 

 

1. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan 

Institut Teknologi Garut wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi di 

lingkungan Institut Teknologi Garut serta dengan instansi lain di luar Institut 

Teknologi Garut sesuai dengan tugas masing-masing. 

2. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Garut dalam 

melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman, peraturan Yayasan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Garut 

bertanggungjawab atas kepemimpinan dan mengkoordinasikan bawahan masing-

masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya. 

4. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Garut wajib 

mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

5. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Garut wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-

masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 

untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

7. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Garut 

menyampaikan laporan kepada Rektor untuk selanjutnya disusun sebagai laporan 

Institut Teknologi Garut. 

8. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan 

lengkap dengan semua lampiran-lampirannya disampaikan kepada satuan 

organisasi lainnya yang secara fungsional/ relevan mempunyai hubungan kerja. 
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Bab 5 

Tata Laksana  

 

Bab 5 Tata Laksana 
 

Model tata laksana yang dikembangkan di ITG adalah model Good University Governance 

(GUG). GUG adalah sistem manajemen perguruan tinggi yang berprinsip pada kejelasan 

tanggung jawab dan tugas, keadilan, transparansi, tanggung-jawab, dan akuntabilitas. Dimana 

perguruan tinggi adalah entitas yang memerlukan pengelolaan yang baik dan menyangkut 

kepentingan masyarakat luas, perlu juga dipertanggung-jawabkan secara baik dan benar.  

 

Perlu diperhatikan bahwa governance (tata pamong) merupakan salah satu dari komponen 

yang dinilai dalam akreditasi insitusi dan program studi perguruan tinggi, ruang lingkupnya 

meliputi: 

 

1. Struktur organisasi 

Struktur organisasi mencakup hubungan yang memiliki koherensi dengan rencana 

kebijakan serta keputusan yang terkait dengan pengelolaan kegiatan dan pendanaannya. 

Hubungan yang dimaksud adalah tata hubungan antara berbagai unit organisasi serta 

tanggung-jawab masing-masing unit, dan bagan organisasi serta personil yang 

menduduki posisi-posisi organisasi itu. Dalam kategori ini termasuk juga suasana 

organisasi. 

 

2. Fungsi dan tugas personil. 

Program studi memiliki petunjuk pelaksanaan yang mencakup organisasi personal 

beserta deskripsi dan tugasnya. Termasuk juga dalam kategori ini partisipasi civitas 

akademika dalam pengembangan kebijakan, serta pengelolaan dan koordinasi 

pelaksanaan program. 

 

3. Mekanisme tata pamong 

Program studi memiliki petunjuk pelaksanaan tentang pelaksanaan mekanisme prosedur 

dan tata cara kerja organisasi diimplementasikan. Di dalamnya termasuk juga 

perencanaan program jangka panjang dan monitoring pelaksanaannya sesuai dengan 

misi, visi, sasaran dan tujuan program. 

 

4. Kepemimpinan 

Kepemimpinan harus dapat merancang kesempatan dan mengembangkan arah strategis 

untuk meningkatkan kemampuan SDM, mengacu kepada sasaran dan mempertahankan 

nilai-nilai organisasi serta memonitor efisiensi dan efektivitas prosedur kerja. Termasuk 
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di sini adalah perilaku pimpinan, sistem kepemimpinan, pengalihan kepemimpinan, 

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan hubungan antara staf. 

 

Dalam kaitan tersebut, tata pamong diartikan sebagai pengelolaan dan penyelenggaraan 

kelembagaan dengan berfokus pada hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Dalam model tata 

laksana ini, governance dalam pengelolaan ITG, memberikan tambahan melalui penggunaan 

prinsip-prinsip corporate governance seperti keterbukaan, akuntabilitas, keadilan, dan 

sejenisnya. 

 

5.1 Penyelenggara Perguruan Tinggi 

 

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, memberikan kepastian dan 

kejelasan serta cara-cara pengelolaan lebih dapat dipertanggungjawabkan yayasan. 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

tersebut yang ada hubungannya dengan GUG antara lain adalah: 

 

Pasal 1  Definisi dan status Yayasan.  

Pasal 2  Jenis organ Yayasan. 

Pasal 3  Batasan kegiatan Yayasan. 

Pasal 5  Batasan penggunaan kekayaan. 

Pasal 7  Batasan kegiatan usaha yang boleh dilakukan. 

Pasal 14  Keharusan pembuatan Anggaran Dasar yang lengkap. 

Pasal 28 s/d 30  Penjelasan tanggung jawab dan wewenang pembina. 

Pasal 31 s/d 39  Penjelasan tanggung jawab dan wewenang pengurus. 

Pasal 40 s/d 47  Penjelasan tanggung jawab dan wewenang pengawas. 

Pasal 49  Kewajiban pembuatan laporan tahunan. 

Pasal 52  Kewajiban mengumumkan laporan keuangan dan kewajiban audit 

oleh Akuntan Publik. 

 

Dengan demikian, kejelasan status, pembagian tanggung-jawab dan wewenang, organ 

yang ada, transparansi keuangan, batasan kegiatan usaha, dan sebagainya menjadi lebih 

jelas dan transparan. Salah satu ketentuan dalam corporate governance yang perlu 

dilakukan adalah pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-

masing organ dan hal ini dipenuhi oleh undang-undang tersebut, dengan pencantuman 

tanggung-jawab dan wewenang masing-masing untuk pembina, pengawas, dan 

pengurus. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sangat membantu 

dalam menegakkan GUG dalam kegiatan yang dikelola melalui badan hukum yang 

berbentuk yayasan. 

 

Demikian juga untuk perguruan tinggi negeri yang dikelola sebagai Badan Hukum 

Milik Negara seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 61 Tahun 1999 

tentang Penerapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, ketentuan-

ketentuan yang menyangkut GUG tercantum juga di Peraturan Pemerintah tersebut, 

antara lain: 
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Pasal 2  Status dan sifat Perguruan Tinggi. 

Pasal 5  Pengaturan kekayaan. 

Pasal 6  Keharusan pembuatan Anggaran Dasar. 

Pasal 7  Susunan Organisasi. 

Pasal 8 s/d 9  Tugas dan wewenang Majelis Wali Amanah. 

Pasal 10 s/d 11  Tugas dan wewenang Dewan Audit. 

Pasal 12 s/d 13  Tugas dan wewenang Senat Akademik. 

Pasal 14 s/d 16  Tugas dan wewenang Pimpinan. 

Pasal 20 s/d 22  Akuntabilitas keuangan. 

 

5.2 Prinsip-Prinsip Good University Governance  

 

Baik Undang-Undang RI nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah 

RI 61 Tahun 1999, maupun ketentuan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi telah 

menyinggung baik secara eksplisit maupun secara implisit mengenai pokok-pokok 

GUG. Pokok-pokok tersebut dijabarkan dan dikembangkan lebih lanjut. Untuk 

pengembangan tersebut, misalnya dapat didasarkan atas prinsip-prinsip GUG yang 

diterapkan pada beberapa bidang pengelolaan. Prinsip-prinsip yang dapat digunakan 

sebagai panduan misalnya adalah dari Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) dan Komite Nolan yaitu yang disebut sebagai The Seven 

Principles of Public Life.  

 

Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

1. Tak mementingkan diri sendiri. 

2. Integritas. 

3. Obyektivitas. 

4. Keterbukaan. 

5. Kejujuran. 

6. Kepemimpinan. 

7. Akuntabilitas. 

 

Sedangkan bidang pengelolaan yang dikaji dengan prinsip-prinsip tersebut misalnya 

dapat diambil dari metodologi pengukuran corporate governance score yang 

dikembangkan oleh Standard & Poor’s, yaitu: 

1. Struktur dan pengaruh kepemilikan. 

2. Hubungan keuangan bagi pemilik. 

3. Transparansi keuangan dan keterbukaan informasi. 

4. Struktur dan proses dewan pimpinan dan manajemen. 

 

 

 

 

1. Struktur dan Pengaruh Kepemilikan 
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Struktur susunan kepemilikan, kalau ada, misalnya hubungan antara pemilik atau 

pendiri dengan pengelola perguruan tinggi harus jelas dan transparan. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan adalah mengenai: 

a. Transparansi kepemilikan. 

b. Batas wewenang pemilik. 

c. Tugas dan wewenang penyelenggara. 

d. Keterpisahan antara penyelenggara dan pemilik. 

e. Profesionalisme penyelenggara atau pengelola. 

 

Umumnya prinsip yang dianut adalah bahwa harus ada pemisahan antara pendiri 

atau pemilik dengan pengelola, agar ada kelugasan dalam pengelolaan. Pemilik atau 

pendiri sebagai pemilik dan pendiri biasanya tidak boleh ikut campur dalam 

pengelolaan ataupun pengawasan. Keikut-campurannya, apabila dikehendaki, dapat 

dalam bentuk keikut-sertaan dalam organ badan penyelenggara, apakah sebagai 

anggota pembina, pengurus yayasan, anggota board of trustees dan sejenisnya. 

Pengelola haruslah mereka yang memang berkeahlian dan berpengalaman dalam 

hal itu. Prinsip serupa juga dianut untuk pengelolaan perusahaan bisnis. Kejelasan 

mengenai hal tersebut harus dicantumkan secara tertulis dan diketahui oleh umum, 

khususnya masyarakat perguruan tinggi, yang bisa diuraikan di statuta atau 

anggaran dasar badan penyelenggara. Batas-batas tugas, tanggung-jawab, dan 

kewenangan tidak hanya harus jelas dan transparan, tetapi juga harus sedemikian 

rupa sehingga memberikan kebebasan secukupnya pada pimpinan pengelola untuk 

melaksanakan tugas tanpa hambatan dan gangguan. 

 

2. Hubungan Keuangan bagi Pemilik 

ITG menjamin hak-hak para anggota pengurus yayasan untuk mendapatkan akses 

dan informasi mengenai keuangan perguruan tinggi. Oleh karena itu, hal-hal yang 

menyangkut hubungan keuangan tersebut antara lain adalah: 

a. Tanggung-jawab keuangan. 

b. Otorisasi keuangan. 

c. Sumber keuangan. 

d. Pembuatan anggaran. 

e. Laporan tahunan.  

f. Laporan keuangan.  

g. Kebijakan pengelolaan. 

 

Dalam sistem keuangan ditegaskan hal seperti batas-batas otorisasi pengeluaran 

keuangan, persetujuan anggaran dan sebagainya. Pembina yayasan, pengurus 

yayasan, dan pengawas yayasan, perlu memberikan persetujuan untuk hal-hal 

tertentu seperti anggaran tahunan, penjualan aset tidak bergerak, investasi dengan 

jumlah tertentu dan sebagainya. Laporan kerja tahunan, laporan keuangan baik 

sebelum maupun sesudah diaudit oleh akuntan publik dan sebagainya perlu 

dilaporkan secara berkala oleh pimpinan ITG kepada badan-badan tersebut 

sebelumnya. 
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3. Transparansi Keuangan dan Keterbukaan Informasi 

Transparansi yang dimaksudkan di sini adalah transparansi keuangan dan informasi 

bagi mereka yang terkait dengan penyelenggaraan perguruan tinggi seperti 

mahasiswa, orang tua, karyawan, masyarakat, pemerintah, donator, dan sebagainya. 

Transparansi perlu diatur secara proporsional, dalam arti perlu diatur ’data tertentu 

apa’ untuk ’kelompok tertentu siapa’. Transparansi tidak berarti semua data dibuka 

untuk semua orang. Hal-hal yang menyangkut transparansi ini antara lain: 

a. Laporan keuangan; 

b. Laporan tahunan; 

c. Transparansi keuangan; 

d. Perincian beban mahasiswa; 

e. Audit keuangan; 

f. Independensi auditor; 

g. Pengumuman laporan keuangan; 

h. Sistem penilaian kinerja; 

i. Kemudahan akses informasi; 

j. Kerahasiaan informasi; 

k. Pencatatan penting; 

l. Keterbukaan rapat; 

m. Sistem imbal jasa; 

n. Peraturan kepegawaian. 

 

Laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan dalam bentuk buku yang dibagikan 

pada pihak-pihak yang berkepentingan hal ini merupakan bentuk keterbukaan 

informasi dan akuntabilitas keuangan. Beban keuangan yang harus dibayar oleh 

mahasiswa perlu ada perincian yang lengkap dan jelas untuk apa dan masing-

masing berapa. Penggunaan auditor independen dan akuntan publik merupakan 

bentuk pencapaian obyektifitas dalam laporan keuangan. Namun audit dapat juga 

dilakukan secara internal maupun eksternal, audit dapat dilakukan sebelum, selama, 

atau sesudah proses kerja. Disamping transparansi dalam informasi, sejumlah 

informasi tertentu memang wajib dirahasiakan bagi mereka yang tidak berhak 

mengetahui. Pencatatan merupakan hal yang penting khususnya untuk transaksi 

keuangan, data sumber daya manusia, rapat-rapat penting, pembelian barang dan 

jasa dan sebagainya. Perlu ditegaskan juga rapat-rapat mana yang bersifat terbuka 

dan mana yang bersifat tertutup. Demikian pula sistem imbal jasa hendaknya 

merupakan hal yang transparan dan haruslah dibuat berdasarkan asas keadilan. 

Peraturan kepegawaian haruslah dibuat secara tertulis, jelas, dan lengkap dimana 

semua hak dan kewajiban karyawan dan pemberi kerja jelas dan secara rinci 

dicantumkan. 

 

4. Manajemen Resiko 

Terkait dengan penanganan risiko finansial, ITG harus menyediakan cadangan 

anggaran (saving fund) minimal untuk mendanai dua belas bulan kegiatan 
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operasional Lembaga. Saving fund tersebut dapat digunakan bilamana terjadi 

permasalahan finansial yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang 

berdampak pada pendapatan Lembaga. 

 

5. Struktur dan Proses Dewan Pimpinan dan Manajemen 

Struktur disini menekankan kembali pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab antara pengawas dan pengelola. Pemisahan tugas dan wewenang pada 

tingkat manajemen adalah hal yang sangat penting. Yang termasuk disini adalah 

juga remunerasi untuk pimpinan, meskipun menyangkut kegiatan nirlaba. Hal-hal 

yang perlu diatur dalam hal ini antara lain adalah: 

a. Organisasi dan hubungan lini dan staf. 

b. Unsur dan komposisi pimpinan. 

c. Tugas dan tanggung jawab unsur pimpinan. 

d. Hirarki pimpinan. 

e. Remunerasi pimpinan. 

f. Wewenang penunjukan pimpinan. 

g. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab badan lain. 

h. Jangka waktu kepemimpinan. 

i. Uraian kerja. 

j. Persyaratan kerja. 

k. Jabatan rangkap. 

l. Etika profesi. 

 

Tata organisasi, hubungan pelaporan (lini) dan hubungan perbantuan (staf) haruslah 

jelas agar jelas pula siapa bertanggung-jawab kepada siapa dan mengenai apa. Oleh 

karena itu, untuk melengkapi organisasi, perlu dicantumkan secara jelas pula tugas 

dan tanggung jawab setiap unsur pimpinan.  

 

Unsur dan komposisi pimpinan menyangkut susunan pimpinan berdasarkan 

perwakilan, apakah ada semacam perwakilan atau tidak, dan kalau ada dari 

perwakilan, dari kelompok mana saja dan masing-masing jumlahnya berapa. Dalam 

tata organisasi haruslah jelas pula hirarki pimpinan dari paling atas sampai dengan 

yang paling bawah. Pimpinan perguruan tinggi, adalah pimpinan yayasan, rektor 

dan wakil rektor, pimpinan program studi dan lainnya yang sederajat. Peraturan 

atau ketentuan mengenai remunerasi pimpinan puncak biasanya dipisahkan dari 

remunerasi untuk pimpinan madya dan karyawan pada umumnya, dan ini biasanya 

ditetapkan oleh badan tertinggi dari penyelenggara perguruan tinggi. Remunerasi 

dapat berupa gaji, atau honorarium, dan fasilitas lain.  

 

Tatacara pemilihan atau penunjukan pimpinan ITG haruslah jelas dan transparan. 

Untuk badan-badan lain yang dibentuk di kalangan Perguruan Tinggi seperti 

lembaga, bagian, ataupun bentuk lain perlu dibuat juga batas wewenang, tugas, dan 

tanggung jawabnya, sedemikian rupa sehingga tidak hanya jelas, tetapi juga tidak 

tumpang tindih dan semua tugas terbagi semuanya. Jangka waktu penugasan untuk 
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pimpinan Perguruan Tinggi maupun pimpinan badan-badan lain juga harus jelas 

dan dicantumkan secara eksplisit dalam surat pengangkatan. Uraian tugas (job 

description) adalah uraian mengenai tugas yang diberikan pada seseorang agar 

seseorang mengetahui dengan jelas apa tugas-tugas yang dibebankan dan diberikan 

kepadanya. Sedangkan persyaratan kerja (job requirement) adalah persyaratan yang 

dibutuhkan bagi seseorang untuk menduduki jabatan atau tugas tertentu seperti 

pendidikan, pengalaman, ketrampilan, pelatihan, dan sebagainya. Maksud dengan 

jabatan rangkap di sini adalah ketentuan apakah suatu jabatan rangkap itu 

diperbolehkan atau tidak, kalau diperbolehkan apakah ada jangka waktu maksimal 

untuk itu, dan untuk jenis jabatan apa saja.  

   

Untuk keperluan pengawasan dan untuk menghindari konflik kepentingan, 

beberapa jabatan tertentu tidak boleh diemban secara rangkap. Etika profesi adalah 

sistem standar moral dimana sebagian besar para profesional menyepakatinya 

secara sukarela. Etika profesi adalah suatu kekuatan di kalangan profesional yang 

menuju kearah penerimaan secara luas di kalangan profesi tertentu dari sejumlah 

standar pelaksanaan tugas.  

 

Beberapa dari prinsip GUG tidak seluruhnya dapat terungkap dalam laporan atau 

pernyataan tertulis, tetapi hanya dapat diketahui dalam praktek misalnya kejujuran, 

tidak mementingkan diri sendiri, dan integritas. Praktek penyelenggaraan perlu 

terus-menerus memperhatikan prinsip-prinsip GUG sehingga menjadi kebiasaan 

dan keyakinan sehingga berkembang menjadi budaya perguruan tinggi yang 

melakukannya. 

 

5.3 Good University Governance sebagai Budaya Korporat 

 

Ahli sosiologi menggambarkan istilah budaya digunakan untuk menjelaskan 

keseluruhan cara hidup, yaitu cara bertingkah laku, cara berpikir dan berperasaan, yang 

dipelajari dan dialami oleh sekelompok orang, jadi bukan sesuatu yang secara biologis 

sudah ditentukan demikian. Budaya juga sering kali dimengerti sebagai keseluruhan 

yang kompleks mengenai manusia yang menyangkut pengetahuan, kepercayaan, seni, 

moral, hukum, adat, dan kemampuan serta kebiasaan lain, yang diperoleh orang sebagai 

anggota masyarakat. Budaya korporat adalah budaya yang berkembang dan terdapat 

dalam korporasi.  

 

Pemahaman tentang budaya korporat menyangkut juga pemahaman mengapa orang-

orang dalam suatu organisasi bertingkah-laku, asumsi apa yang mempengaruhi tingkah-

laku mereka, atau ikatan apa yang menyatukan organisasi dalam suatu kesatuan.  

Beberapa karakteristik budaya korporat menurut Charles Hampden-Turner, antara lain 

adalah: 

 

1. Individu membentuk budaya 



 

68 – Manajemen Institut Teknologi Garut 

Budaya korporat berasal dari potensi individu anggota korporasi bersangkutan. 

Mereka menggunakan budaya untuk mengekspresikan kepercayaan, perasaan, ide, 

informasi dan sebagainya sesuai dengan keyakinan mereka. 

 

2. Budaya dapat mendorong menuju kesempurnaan 

Budaya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi anggota korporasi. Ini membuat 

formasi budaya secara inheren memuaskan dan merupakan sumber yang kuat untuk 

motivasi anggota kelompok. Dalam budaya korporasi mereka membentuk habitat 

untuk ide dan perasaan mereka. Mereka membentuk sendiri norma dan standar oleh 

mana mereka sendiri akan dinilai. Budaya mengandung potensi untuk penghargaan 

bagi yang berhasil atau berprestasi dan memotivasi masing-masing anggota menuju 

pada kesempurnaan. 

 

3. Budaya adalah seperangkat afirmasi 

Budaya membuktikan bahwa tidak ada satu kelompok, perusahaan, suku, atau 

bangsapun, yang bermulai dari ketiadaan. Semuanya tentu memulai dari sesuatu 

dan dari sesuatu itu kelompok akan berkembang membentuk budaya sendiri dimana 

yang dikembangkan adalah yang disetujui bersama. 

 

4. Afirmasi budaya cenderung memenuhi diri sendiri 

Apabila semua anggota kelompok percaya akan sesuatu misalnya nilai tertentu 

maka dengan sendirinya masing-masing anggota kelompok akan berusaha 

memenuhi dan mencapai nilai tersebut, sekurang-kurangnya ada komitmen bersama 

mencapai nilai tersebut. 

 

5. Budaya adalah masuk akal dan mempunyai pandangan koheren 

Sesuatu yang tidak masuk akal dalam pandangan semua atau sebagian besar 

anggota kelompok, tidak mungkin menjadi bagian dari budaya mereka. Hal-hal 

yang sudah menjadi budaya, pasti masuk akal bagi sekurang-kurangnya sebagian 

besar dari anggota kelompok dalam arti mempunyai pertalian dengan aktivitas 

dalam perusahaan. 

 

6. Budaya memberikan identitas dan kontinuitas 

Budaya korporat selalu akan menjaga tujuan, nilai dan kesadaran tujuan korporasi 

yang sering kali memiliki kekhasan sendiri dan merupakan keunggulan kompetitif 

sendiri pula. Ini yang menyebabkan bahwa budaya korporasi memberikan identitas 

korporasi dan menjamin kontinuitas korporasi. 

 

7. Budaya adalah suatu pernyataan keseimbangan nilai timbal balik 

Dalam suatu korporasi selalu ada yang memimpin dan yang dipimpin, yang 

empunya dan yang bekerja, ada kerah putih dan kerah biru. Budaya korporasi 

mempersatukan mereka-mereka itu dan mencegah perbedaan kepentingan atau 

persepsi. 
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8. Budaya korporat adalah sistim sibernetik 

Kata sibernetik berasal dari kata Yunani kybernetes yang berarti jurumudi. Sistim 

sibernetik adalah sistem yang mengemudi diri sendiri dalam arti tetap mengarah 

pada tujuan yang sudah ditetapkan meskipun ada halangan atau rintangan. Semua 

sistem sibernetik, seperti halnya budaya korporat apabila menghadapi halangan, 

akan cenderung mencari jalan untuk menyesuaikan keadaan agar tetap dapat 

menuju pada arah yang sudah ditetapkan. 

 

9. Budaya adalah suatu pola 

Budaya bukanlah sesuatu barang atau obyek tertentu, tetapi adalah suatu pola yang 

melintasi waktu dan organisasi. Suatu penyelidikan mengungkapkan bahwa apa 

sikap yang ditunjukkan oleh penjual pada pelanggan adalah sikap yang sama yang 

diperlihatkan oleh manajer penjualan pada para penjual dan sikap yang sama pula 

yang ditunjukkan oleh direktur penjualan pada manajer penjualan. 

 

10. Budaya adalah mengenai komunikasi 

Perlu disadari bahwa budaya memperlancar komunikasi, berbagi pengalaman dan 

informasi. Hal itu dapat memberikan saling peneguhan untuk para anggota 

organisasi. 

 

11. Budaya lebih kurang berdaya sinergis 

Kata sinergis berasal dari kata Yunani syn-ergo yang berarti ’bekerja-dengan’, 

sehingga berdaya sinergis berarti mempunyai daya memperlancar kerja-sama di 

antara nilai-nilai yang ada. 

 

Budaya itu berlangsung pada beberapa tahapan dari tingkat bawah sadar, tidak tampak, 

sudah seharusnya demikian, lebih sadar, jelas meski kadang-kadang terurai. Dari 

gambaran tingkatan budaya tersebut, GUG juga harus dikembangkan sampai pada 

tahapan tertinggi yaitu jelas kelihatan, tersadari, dan terhayati, meskipun kadang-kadang 

kurang fokus (terurai).  

 

GUG harus menjadi budaya korporat, artinya sudah disadari oleh semua anggota 

korporasi sebagai nilai-nilai yang dianggap baik yang merupakan bagian dari hidup 

korporasi, yaitu cara pikir, cara bertindak, cara bersikap. Sesuatu yang sudah menjadi 

budaya, tidak akan menjadi beban, tetapi sesuatu yang sudah dengan sendirinya 

mengalir dan hidup.  

 

5.4 Penerapan Good University Governance pada ITG 

 

5.4.1 Kinerja Keuangan 

Beberapa bentuk penerapan GUG antara lain dapat dimplementasikan melalui 

pengukuran kinerja keuangan: 

1. Selalu ada laporan tahunan yang dibuat secara lengkap. 
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2. Titik berat laporan tahunan adalah segi keuangan, namun dilaporkan juga mengenai 

tata-kelolanya. 

3. Laporan tahunan diaudit oleh akuntan publik. 

4. Laporan tahunan dicetak, dikirim pada pihak yang memerlukan. 

 

 

5.4.2 Prinsip 

Beberapa prinsip-prinsip utama GUG sebagai berikut: 

 

1. Kepemimpinan 

Prinsip  1 :   Harus ada pembagian tugas yang jelas antara masing-masing jabatan. 

Prinsip  2 :   Susunan Pimpinan Perguruan Tinggi haruslah seimbang, antara 

beban  dan kemampuan. 

Prinsip  3 :  Pimpinan Perguruan Tinggi harus diberikan informasi secukupnya 

untuk memimpin Perguruan Tinggi. 

Prinsip  4 :  Harus ada prosedur transparan dalam memilih dan mengangkat 

anggota Pimpinan Perguruan Tinggi. 

Prinsip  5 :  Masa kerja kepemimpinan unit kerja harus dibatasi dan harus ada 

pemilihan lagi sekurang-kurangnya setiap 4 tahun 

 

2. Remunerasi  

Prinsip  1  :  Tingkat remunerasi harus cukup untuk menarik dan 

mempertahankan personal tertentu dalam memimpin Perguruan 

Tinggi, tetapi juga tidak boleh berlebihan. 

Prinsip  2  :  Prosedur penentuan remuneriasi harus jelas dan pihak Perguruan 

Tinggi tidak boleh menentukan sendiri. 

Prinsip  3  :  Laporan tahunan harus mencantumkan jumlah remunerasi setiap 

anggota Pimpinan Perguruan Tinggi. 

 

3. Yayasan dan Institut 

Prinsip  1  :  Yayasan dan ITG berdialog atas dasar saling pengertian. 

Prinsip  2  :  ITG harus menggunakan Pertemuan Tahunan untuk berkomunikasi 

dengan Yayasan. 

   

4. Mengenai Akuntabilitas dan Audit 

Prinsip  1  :  Dalam laporan keuangan, Pimpinan ITG harus memberikan laporan 

yang seimbang dan penilaiannya atas posisi dan prospek ITG. 

Prinsip  2  :  Pimpinan ITG harus mengusahakan sistem yang sehat untuk 

pengawasan internal untuk menjaga investasi pemegang saham dan 

kekayaan ITG. 

Prinsip  3  :  Pimpinan ITG harus mengusahakan agar auditor dapat melakukan 

tugas auditnya secara formal dan transparan. 
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Prinsip  4  :  Pimpinan ITG lengkap harus bertemu paling sedikit enam kali dalam 

setahun, dan setiap kali bertemu harus ada agenda yang jelas, 

sekurang-kurangnya untuk setengah hari pembicaraan. 

 

5.4.3 Pedoman 

Perlu merumuskan pedoman-pedoman yang menyangkut hal-hal yang perlu dilakukan 

oleh para pimpinan ITG dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik, 

menyangkut hal-hal sebagai berikut. 

1. Garis besar tanggung-jawab anggota pengurus atau pengelola. 

2. Status legal dari institusi. 

3. Kerangka kerja tata kelola perguruan tinggi. 

4. Cara pelaksanaan kerja pengelola. 

5. Peraturan mengenai keuangan. 

6. Peraturan mengenai sumber daya manusia. 

7. Peraturan mengenai mahasiswa. 

 

Dalam garis besar tanggung-jawab pengelola tersebut, secara eksplisit disebutkan 

tanggung-jawab dalam pengelolaan kepentingan publik secara baik, pembuatan 

perencanaan strategis, memonitor hasil kinerja, tanggung jawab keuangan, 

pelaksanaan audit, tanggung-jawab atas pengelolaan tanah dan bangunan, kesadaran 

akan status sosial institusi, tanggung-jawab mempekerjakan karyawan, pengelolaan 

organisasi mahasiswa, tanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja. 
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Pengendalian  

Bab 6 Pengendalian 
 

Penutup rangkaian fungsi manajemen adalah pengawasan, dimana kinerja organisasi dinilai, 

diukur dan dibandingkan dengan perencanaan, target atau obyektif yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pengukuran dapat dilakukan secara kualitatif, tetapi juga dapat secara kuantitatif. 
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Pengukuran secara kualitatif banyak mengandung kelemahan oleh karena itu sudah sejak lama 

dikembangkan alat manajemen untuk pengukuran kinerja secara kuantitatif.  

 

Pengukuran secara kuantitatif dirasakan lebih mudah dilakukan, lebih mudah mengetahui 

perkembangan atau pelambatan, lebih mudah mendeteksi kemajuan atau kemunduran, lebih 

obyektif, dan sebagainya. Pengukuran ini tidak hanya dapat dilakukan untuk seluruh kegiatan 

organisasi atau perusahaan, tetapi dapat juga untuk pengukuran tiap bagian atau tiap SBU 

(strategic business unit) dalam organisasi. Pengukuran tidak hanya berguna untuk mengukur 

hasil kinerja suatu unit organisasi atau bagian organisasi, tetapi juga untuk mengukur hasil 

kinerja siapa yang bertanggung jawab memimpin unit organisasi atau bagian tersebut. 

Pimpinan organisasi perlu melihat hasil kinerja untuk mengetahui hasil prestasi anak buahnya 

dan prestasi mereka sendiri. Dalam konteks penyelenggaraan ITG, anggota Yayasan perlu 

mengetahui hasil kinerja ITG untuk mengukur kinerja badan yang diawasinya atau hasil 

’kinerja’ modal yang ditanamnya. 

 

Model yang evaluasi/ pengendalian yang dikembangkan di ITG menggunakan model sistem 

penjaminan mutu (SPM). SPM ITG dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, 

penjaminan mutu eksternal, dan perijinan penyelenggaraan program.  

 

1. Penjaminan Mutu Internal 

Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi 

perguruan tinggi melalui Bagian Penjamin Mutu (BPM) dengan cara yang 

ditetapkan ITG. Parameter dan metoda mengukur hasil ditetapkan oleh ITG sesuai 

visi dan misinya. Dengan menjalankan penjaminan mutu internal, maka BPM ITG 

melakukan evaluasi internal disebut evaluasi diri secara berkala. Evaluasi diri 

dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas berkelanjutan. 

 

2. Penjaminan Mutu Eksternal 

Penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh badan 

akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh 

lembaga akreditasi yang melakukan. Parameter dan metoda mengukur hasil 

ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Lembaga akreditasi mewakili 

masyarakat sehingga sifatnya mandiri. Akreditasi oleh lembaga akreditasi 

dimaksudkan untuk melakukan evaluasi eksternal untuk menilai kelayakan program 

institusi pendidikan tinggi. Selain menilai kelayakan program, akreditasi juga 

dimaksudkan untuk pemberian saran peningkatan dalam mengupayakan 

peningkatan kualitas berkelanjutan. Penjaminan mutu eksternal selanjutnya disebut 

akreditasi. 

 

3. Perijinan Penyelenggaraan Program 

Perijinan penyelenggaraan program diberikan oleh Ditjen Dikti untuk satuan 

pendidikan yang memenuhi syarat penyelenggaraan program pendidikan. Tata cara 

dan parameter yang digunakan ditetapkan oleh Ditjen Dikti sesuai ketentuan yang 
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ada. Perijinan selain dimaksudkan sebagai evaluasi eksternal juga untuk menilai 

kelayakan kepatuhan penyelenggaraan program. 

Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan dimaksudkan untuk 

melakukan peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Model dasar 

SPM ITG dirumuskan berdasarkan kata kunci yang dapat dicatat dari segi perundang-

undangan maupun model dari berbagai perguruan tinggi lain. Dengan demikian model dasar 

SPM dapat dinyatakan dalam suatu model siklus dan komponen kegiatan sebagai berikut.  

 

 
 

Gambar 6.1 Model Dasar SPM ITG 

 

6.1 Penetapan Standar Mutu 

 

Untuk menetapkan standar, banyak cara yang dapat dilakukan serta rujukan yang bisa 

digunakan; namun pilihan tersebut harus sesuai dengan karakteristik dari ITG. Standar 

mutu dapat dirumuskan dan ditetapkan dengan meramu visi perguruan tinggi (secara 

deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif). Sebagai standar mutu, 

rumusannya harus spesifik dan terukur yaitu mengandung unsur ABCD (Audience, 

Behavior, Competence, Degree). Jumlah butir standar dalam setiap jenis standar 

ditentukan oleh perguruan tinggi/ program studi, sesuai dengan visi, kebutuhan 

stakeholders serta urgensi dan kemampuan perguruan tinggi/ program studi yang 

bersangkutan.  

6.2 Pelaksanaan SPM 

 

SPM-PT dilaksanakan secara berjenjang mulai dari BAN-PT, ITG, hingga program 

studi. BAN-PT melaksanakan akreditasi institusi terhadap ITG sebagai bentuk penilaian 

kelayakan program institusi serta saran peningkatan berkelanjutan. Hal ini merupakan 

bentuk penjaminan mutu eksternal. ITG menjamin bahwa jurusan melaksanakan 

penjaminan mutu; dan jurusan menjamin bahwa program studi melaksanakan 

penjaminan mutu. Standar mutu dan metode pengukuran hasil ditetapkan oleh ITG 

sesuai dengan visi dan misinya. Hal ini merupakan bentuk penjaminan mutu internal. 
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Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik dan 

dokumen mutu. Dokumen akademik sebagai rencana atau standar. Dokumen akademik 

memuat tentang arah/ kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Berbeda dengan dokumen 

akademik, dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar 

yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri dari manual mutu, manual prosedur, 

instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang. 

 

Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan dilaksanakan, dipenuhi, 

dievaluasi, dan ditingkatkan maka diperlukan monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, 

dan audit internal.  

 

Di dalam kerangka pengawalan dan pengendalian aktivitas atau kegiatan satuan 

pendidikan untuk pemenuhan standar, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi 

(monev). Melalui monev ini kinerja satuan pendidikan selalu terpantau sehingga 

menjadi efektif dan efisien. Setelah monev, dilakukan evaluasi diri.  

 

6.3 Evaluasi Diri  

 

Evaluasi diri adalah upaya sistematik untuk menghimpun dan mengolah data yang 

handal dan sahih sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai 

landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program. 

Tujuan evaluasi diri adalah untuk peningkatan mutu sedangkan kegunaan evaluasi diri 

adalah untuk mengungkap mutu berupa efektivitas, akuntabilitas, produktivitas, 

efisiensi, pengelolaan sistem, dan suasana akademik.  

 

Evaluasi diri dan audit mutu internal telah dibuktikan di banyak tempat sebagai salah 

satu langkah yang baik dalam peningkatan mutu suatu institusi. Dengan melakukan 

evaluasi diri dan audit mutu internal maka dapat dipahami bersama oleh segenap 

anggota satuan pendidikan segala kelebihan dan kelemahan institusinya sehingga 

langkah-langkah perbaikan dan titik tekan pengembangan dapat dilakukan dengan tepat 

sehingga akan menghemat waktu pencapaian tingkat mutu yang dikehendaki.  

 

Kegiatan evaluasi diri dan audit mutu internal dapat dikaitkan atau diikuti oleh evaluasi 

eksternal atau akreditasi, namun hal ini tidaklah menjadi keharusan, artinya evaluasi diri 

dan audit mutu internal lebih baik diinternalisasikan sebagai bagian dari budaya 

peningkatan mutu.  

 

Dengan evaluasi maka capaian kegiatan dapat diketahui dengan pasti dan tindakan lebih 

lanjut untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan dapat ditetapkan sesuai dengan visi 

serta misi institusi penyelenggara kegiatan. Dari uraian singkat tersebut sebenarnya 

pihak yang paling membutuhkan evaluasi adalah pimpinan satuan pendidikan karena 

dengan demikian pemimpin dapat melihat hasil kerjanya selama periode tertentu untuk 

selanjutnya meningkatkan kinerja atau memberikan tekanan serta perbaikan pada satuan 
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pendidikan untuk mencapai tujuan satuan pendidikan pada jangka waktu tertentu. 

Dengan adanya batasan jangka waktu tertentu dalam melakukan evaluasi diri, hal ini 

dapat dipahami sebagai langkah logis dan realistis sesuai pertumbuhan suatu 

penyelenggaraan satuan pendidikan atau kedewasaan serta tingkat kematangan satuan 

pendidikan.  

 

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan suatu satuan pendidikan atau institusi maka 

evaluasi diri dapat disederhanakan dengan kegiatan bercermin yang akan memberikan 

gambaran nyata dari objek di depannya atau objek evaluasi diri. Pada evaluasi diri 

selanjutnya dapat dipahami bahwa objek dan subjek menyatu menjadi bagian integral 

dari suksesnya kegiatan evaluasi diri. Objek yang dievaluasi adalah kegiatannya sendiri 

yang mengevaluasi dirinya sendiri (dalam arti luas, institusi) dan komitmen untuk 

menyelenggarakan evaluasi adalah komitmen pada dirinya sendiri serta alasan mengapa 

dilakukan evaluasi diri adalah alasan internal bukan eksternal. Dengan demikian 

evaluasi diri adalah salah satu strategi untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal 

(bukan selalu yang cepat). Agar pertumbuhan optimal maka sebaiknya diketahui bagian 

mana yang telah tumbuh dengan baik bagian mana yang kurang serta peluang apa yang 

sebaiknya digunakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satu cara 

sederhana yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan analisis SWOT.  

 

Dengan analisis SWOT di berbagai aspek dan kemudian dilakukan meta analisis 

(analisis terhadap berbagai analisis yang telah dilakukan) maka langkah-langkah konkrit 

dalam meningkatkan mutu suatu penyelenggaraan satuan pendidikan dapat dibuat skala 

prioritas dengan jelas.  

 

Kaitannya dengan keberlanjutan maka evaluasi merupakan bagian yang direncanakan 

dengan sistematis periodik serta tidak boleh ditinggalkan. Dengan demikian evaluasi 

diri merupakan simpul suatu kegiatan yang menjadi acuan untuk kegiatan selanjutnya.  

 

 

 

 

6.4  Audit Mutu Internal (AMI)  

 

Pengertian Audit Mutu adalah suatu pemeriksaan yang sistematis dan independent 

untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan 

secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.  

 

Ada beberapa jenis dan tipe audit yang dapat dilakukan, yaitu dapat dibedakan menjadi: 

1. Audit mutu produk/ pelayanan :  Berdasar atas karakteristik 

2. Audit mutu proses  :  Berdasar atas indikator kinerja kunci 

3. Audit mutu sistem  :  Berdasar pada elemen-elemen dari sistem 

 Audit dapat dibedakan pula menjadi :  

1. Audit pengamatan  :  Untuk memantau kendali proses 
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2. Inspeksi  :  Untuk penerimaan produk 

3. Penilaian  : Untuk pertimbangan berdasar hasil evaluasi 

seberapa baik pencapaian tingkat mutu 

 

Sehubungan dengan jenis dan tipe tersebut, maka kegiatan audit sering disebut dengan 

beberapa istilah, seperti:  

1. Audit;  

2. Audit Mutu Internal (AMI);  

3. Pemeriksaan, dan sebagainya.  

 

AMI dirancang untuk salah satu tujuan atau lebih dari butir-butir berikut.  

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan 

standar yang telah ditentukan;  

2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;  

3. Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada;  

4. Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu;  

5. Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu; 

6. Memenuhi syarat-syarat peraturan/ perundangan. 

 

Secara sederhana, tujuan AMI adalah membantu seluruh satuan pendidikan akademik 

dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran akademik yang ditetapkan secara 

efektif dan bertanggungjawab. 

 

AMI bagi jurusan atau program studi, memiliki tujuan sebagai berikut.  

1. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan 

spesifikasi program studi, tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan.  

2. Untuk memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses 

pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.  

3. Untuk memastikan kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses 

pembelajaran terhadap manual prosedur (MP) dan instruksi kerja (IK) program 

studi.  

4. Untuk memastikan kecukupan penyediaan sarana-prasarana dan sumberdaya 

pembelajaran.  

 

AMI memiliki dua fungsi yaitu:  

1. fungsi akuntabilitas yang dilakukan dalam kegiatan penjaminan; dan  

2. fungsi peningkatan yang dilakukan dalam kegiatan konsultasi.  

 

Di dalam menjalankan fungsi akuntabilitas, AMI melaksanakan kegiatan 

klarifikasi dan verifikasi yang independen dan objektif sebagai upaya 

mempertahankan dan meningkatkan mutu kegiatan akademik. Kegiatan akademik 

tersebut harus sesuai dengan standar mutu akademik secara tepat dan efektif serta 

dilaksanakan secara bertanggung jawab. Fungsi peningkatan dilakukan untuk 

membantu unit kerja yang bersangkutan agar lebih memahami kondisinya, serta 
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dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan, praktik, dan 

prosedur, sehingga dapat merumuskan usaha peningkatan mutu secara 

berkelanjutan. 

 

Ruang lingkup AMI dalam satu siklus SPM-PT bisa dimulai dengan 

memfokuskan pada kelengkapan dokumen standar mutu yang meliputi: (1) 

Dokumen Akademik dan (2) Dokumen Mutu, kemudian dikembangkan kepada 

kepatuhan dan ketertiban pelaksanaannya, meliputi butir-butir sebagai berikut.  

1. Spesifikasi program studi, tujuan pendidikan, dan kompetensi lulusan  

2. Kurikulum, peta kurikulum, dan silabus  

3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses  

4. Sarana-prasarana, dan sumber daya pembelajaran  

5. Indikator keberhasilan proses pembelajaran 

6. Upaya perbaikan mutu berkelanjutan.  

 

Audit Mutu Internal dapat difokuskan pada standar mutu yang digunakan oleh 

satuan pendidikan perguruan tinggi, dalam menjalankan kegiatan akademik atau 

proses pembelajaran. Dokumen standar mutu tersebut meliputi: kebijakan 

akademik, standar akademik, dan peraturan akademik. 

 

6.5 Peningkatan Mutu 

 

Proses penjaminan mutu bukan hanya aktivitas untuk memastikan bahwa mutu yang 

dijanjikan dapat terpenuhi melainkan juga meliputi usaha peningkatan mutu 

berkelanjutan melalui kegiatan, monitoring dan evaluasi (monev), evaluasi diri, audit, 

dan benchmarking.  

 

Siklus penjaminan mutu dimulai dengan penetapan standar mutu yang ingin dicapai 

dalam kurun waktu tertentu dan selanjutnya standar ini dilaksanakan dengan upaya 

semaksimal mungkin agar dapat terpenuhi. Untuk melihat kemajuan pelaksanaan 

standar tadi dan untuk memastikan bahwa arah pelaksanaan ini sesuai dengan rencana, 

perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi diri dilakukan terutama untuk 

melihat kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan kaitannya dengan upaya pemenuhan 

standar. Tahapan selanjutnya adalah Audit Mutu Internal untuk melihat kepatuhan 

terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil-hasil yang diperoleh dari tahapan 

monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit mutu internal serta ditambah dengan 

masukan dari seluruh stakeholders, digunakan sebagai pertimbangan di dalam 

melakukan peningkatan mutu.  

 

Ada dua macam peningkatan mutu yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar 

mutu yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu 

yang telah dicapai melalui benchmarking. Apabila hasil evaluasi diri dan audit 

menunjukkan bahwa standar mutu yang telah ditetapkan belum tercapai, maka harus 

segera dilakukan tindakan perbaikan untuk mencapai standar tersebut. Sebaliknya 
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apabila hasil evaluasi diri dan audit menyatakan bahwa standar mutu yang ditetapkan 

telah tercapai, maka pada proses perencanaan berikutnya standar mutu tersebut 

ditingkatkan melalui benchmarking. Benchmarking adalah upaya pembandingan standar 

baik antar bagian internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara 

berkelanjutan dengan tujuan untuk peningkatan mutu.  

 

Tujuan peningkatan mutu adalah untuk pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan 

bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi standar tersebut, sedangkan bagi satuan 

pendidikan yang telah memenuhi standar mutu, peningkatan mutu bertujuan untuk 

peningkatan standar baru, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka 

pemuasan stakeholder. 

 

6.6  Benchmarking  

 

Benchmarking adalah pendekatan yang secara terus-menerus mengukur dan 

membandingkan produk barang dan jasa, dan proses-proses dan praktik-praktiknya 

terhadap standar ketat yang ditetapkan oleh para pesaing atau mereka yang dianggap 

unggul dalam bidang tersebut. Dengan melakukan atau melalui benchmarking, suatu 

organisasi dapat mengetahui telah seberapa jauh mereka dibandingkan dengan yang 

terbaiknya.  

 

Benchmarking adalah suatu kegiatan untuk menetapkan standar dan target yang akan 

dicapai dalam suatu periode tertentu. Benchmarking dapat diaplikasikan untuk individu, 

kelompok, organisasi ataupun lembaga. Ada sebagian orang menjelaskan benchmarking 

sebagai uji standar mutu. Maksudnya adalah menguji atau membandingkan standar 

mutu yang telah ditetapkan terhadap standar mutu pihak lain, sehingga juga muncul 

istilah rujuk mutu.  

 

Secara umum benchmarking digunakan untuk mengatur dan meningkatkan kualitas 

pendidikan dan standar akademik. Benchmarking dapat merupakan perbandingan antara 

proses dan sistem yang telah dirancang tersebut dengan fungsi pendidikan tinggi yang 

harus dilaksanakan semua PT.  

 

Dalam banyak cara dan bentuk, bahkan mungkin tanpa disadarinya, banyak lembaga 

pendidikan terutama pendidikan tinggi telah senantiasa bergelut dengan benchmarking. 

Mereka senantiasa telah membandingkan diri mereka dengan kolega dan PT lain, 

disertai pengharapan peningkatan pada jumlah mahasiswa yang diterima, dana yang 

diterima, nilai akreditasi, dan prestise.  

 

Perguruan tinggi sebenarnya telah lama memiliki tradisi knowledge-sharing (berbagi 

pengetahuan) yang direalisasikan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, seminar, 

publikasi, mailing-list, dan kegiatan bersama lainnya. Benchmarking sebenarnya 

bukanlah barang baru, karena kenyataannya selama ini sudah dijalankan, mungkin 

istilahnya saja yang baru muncul belakangan ini.  
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Benchmarking bukanlah meng-copy atau menjiplak. Ini adalah proses mempelajari, 

mengamati orang lain atau organisasi lain dan mengadaptasi praktik-praktik baik 

mereka untuk dapat diterapkan dalam organisasi sendiri. Lebih daripada sekedar 

penetapan tujuan, benchmarking dipergunakan untuk memahami proses yang dipakai 

untuk mencapai hasil-hasil yang terbaik tersebut.  

 

Pertama-tama benchmarking harus melibatkan penelitian dan pemahaman tentang 

prosedur kerja internal sendiri, kemudian mencari ”praktik terbaik” pada organisasi atau 

lembaga lain, kemudian mencocokkannya dengan yang telah diidentifikasi dan akhirnya 

mengadaptasi praktik-praktik itu dalam organisasinya sendiri untuk meningkatkan 

kinerjanya. Pada dasarnya, benchmarking adalah suatu cara belajar dari orang lain 

secara sistematis, dan mengubah apa kita kerjakan.  

 

6.7 Prosedur Peningkatan Mutu  

 

Di dalam siklus penjaminan mutu terdapat tahapan ketika satuan pendidikan harus 

melakukan peningkatan mutu. Tahapan peningkatan mutu ini didahului dengan kegiatan 

monitoring dan evaluasi, evaluasi diri, dan audit mutu internal. Dalam hal standar mutu 

yang ditetapkan telah dicapai, peningkatan mutu dilakukan dengan penetapan standar 

baru melalui proses benchmarking.  
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Gambar 6.2  Siklus peningkatan mutu berkelanjutan 
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Secara lebih detail dan operasional, Model SPM ITG dapat dilihat pada dokumen-

dokumen yang diterbitkan oleh Bagian Penjaminan Mutu ITG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 7 

Penutup  

Bab 7 Penutup 
 

Penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi ITG merupakan gagasan peningkatan kapasitas, 

kematangan, dan kedewasaan sumberdaya manusia yang diekpresikan dalam wujud hasil 

keluaran (lulusan) seperti yang diharapkan dari suatu pembelajaran, dan untuk mencapai suatu 

sasaran serta tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.  

 

Mengingat pentingnya manajemen yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (good 

university governance), maka kebijakan manajemen bagi ITG merupakan hal yang mutlak 

untuk dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik dan cermat, sehingga produk/ 

lulusannya dapat memiliki keunggulan komparatif di bidangnya. 
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Sistem manajemen tentu harus responsif terhadap perubahan nilai-nilai dan harapan maupun 

tuntutan stakeholders terhadap kinerja ITG. Melalui pedoman manajemen ITG ini diharapkan 

hal-hal tersebut dapat dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kebijakan 

manajemen ini ditujukan untuk memberikan pedoman bagi mekanisme penyelenggaraan 

pendidikan di lingkungan ITG, sehingga cita-cita kedirian ITG dapat dicapai secara efektif 

dan efisien. 

 

Kebijakan manajemen ini merupakan kerangka umum, sehingga untuk operasionalisasinya 

masih diperlukan penjabarannya, dalam wujud petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

sehingga dapat disusun SOP (Standar Operasi dan Prosedur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


