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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki

peran  strategis  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  memajukan  ilmu

pengetahuan dan teknologi. Peran strategis pendidikan tinggi ini tetap memperhatikan

dan  menerapkan  nilai  humaniora  serta  pemberdayaan  bangsa  Indonesia  yang

berkelanjutan.  Pendidikan  tinggi  juga  berperan  dalam  meningkatkan  daya  saing

bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Oleh karena itu diperlukan

pendidikan  tinggi  yang  mampu mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi

serta menghasilkan intelektual,  ilmuwan,  dan/atau profesional yang berbudaya dan

kreatif, toleran, demokratis dan berkarakter tangguh.

Mewujudkan  peran  perguruan tinggi  tersebut  ,harus  ditopang  SPMI  yang

baik  sebagai  proses  perencanaan,  pemenuhan,  pengendalian,  dan  pengembangan

standar  pendidikan tinggi  secara  konsisten  dan berkelanjutan,  sehingga pemangku

kepentingan  (stakeholders)  internal  dan  eksternal  perguruan  tinggi,  yaitu  tenaga

pendidik (dosen), tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat, dunia usaha, asosiasi

profesi, pemerintah dapat memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan

tinggi.  Kegiatan  penjaminan  mutu  ini  merupakan  perwujudan  akuntabilitas  dan

transparansi pengelolaan perguruan tinggi. Sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi, memberikan amanah bahwa perguruan tinggi perlu
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memiliki  SPMI dan  SPME (Sistem  Penjaminan  Mutu  Eksternal).  SPMI

dikembangkan  oleh  Perguruan  Tinggi  yang  bersangkutan,  sedangkan  SPME

dilakukan melalui akreditasi.

 Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, menegaskan Pendidikan

Tinggi  yang  menghasilkan  lulusan  yang  mampu  secara  aktif  mengembangkan

potensinya  dan  menghasilkan  ilmu  pengetahuan  dan/atau  teknologi  yang  berguna

bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Untuk mewujudkan  pendidikan tinggi yang

bermutu tersebut pemerintah membentuk sistim penjaminan mutu pendidikan tinggi

yang  merupakan  kegiatan  sistemik  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  tinggi

secara  berencana  dan  berkelanjutan,  SPM  Dikti  dilakukan  melalui  penetapan,

pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. 

Untuk  mewujudkan  SPMI pendidikan  tinggi,  salah  satunya  dengan

mengaktifkan  sistim  penjaminan  mutu  internal  (SPMI)  yang  merupakan  kegiatan

mandiri perguruan tinggi yang dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh

perguruan  tinggi  yang  bersangkutan  tanpa  campur  tangan  dari  pemerintah.

Pemerintah  membuat  pedoman  dalam  pelaksanaan  SMPI  yang  bertujuan  untuk

memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang pada umumnya terkandung dalam

SPMI di  suatu perguruan tinggi.  Hal  ini  dilakukan karena setiap perguruan tinggi

memiliki  spesifikasi  yang  berlainan,  dalam  hal  sejarah,  visi  dan  misi,  budaya

organisasi, ukuran organisasi, struktur, sumber daya, dan pola kepemimpinan. Agar

perguruan tinggi senantiasa mampu memenuhi tuntutan kebutuhan stakehoders yang
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terus berkembang, maka SPMI juga harus selalu disesuaikan dengan perkembangan

tersebut secara berkelanjutan (continuous improvement).

Dengan demikian, setiap  perguruan   tinggi dapat mengembangkan sendiri

SPMI.  Sebagai contoh,  SPMI  di  universitas  tidak  cocok  di  implementasikan  di

sekolah  tinggi  atau  perguruan tinngi  yang  lain  sekali  pun setiap  perguruan tinngi

dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal yang

mendasar yang harus ada didalam SPMI setiap perguruan tinggi. Didalam  Undang

undang No 12 tahun 1994 tentang pendidikan tinggi, pasal 52 ayat (22)  disebutkan

bahwa  penjaminan  mutu  dilakukan  melalui  lima  langkah  utama  yang  disingkat

PPEPP yaitu  Penetapan,  Pelaksanaan  Evaluasi, Pengendalian  dan  Peningkatan

standar.  Hal  ini berarti bahwa  kelima  langkah utama tersebut harus ada dalam

melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan

tinggi

Implementasi  SPMI pendidikan di perguruan tinggi sesuai dengan Pedoman

Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi  seperti yang diatur dalam

Permendikbud  No  50  Tahun  2014  tentang  Sistem  penjamian  mutu   Dikti dapat

dilaksanakan,  bila  dipenuhi  beberapa  prasyarat,  yaitu:  komitmen,  perubahan

paradigma,  dan  sikap  mental  para  pelaku  proses  pendidikan  tinggi,  serta

pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan tinggi. 

Implementasi SPMI di perguruan tinggi sering menemui kendala/hambatan di

lapangan antara lain; kesadaran para pelaku proses pendidikan tentang arti penting



4

penjaminan  mutu  sebagai  kebutuhan  stakeholders masih  rendah,  komitmen  para

pelaku proses pendidikan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan

masih kurang, pemahaman terhadap konsep dan implementasi SPM Dikti oleh sivitas

akademika belum merata, tata kelola dan mekanisme kerja penjaminan mutu belum

terbangun dengan utuh, pemberdayaan sumber daya manusia khususnya para dosen

untuk mendukung  SPMI belum optimal,  dan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi untuk mendukung SPMI belum optimal.

Universitas  Negeri  Gorontalo  merupakan  salah  satu   universitas  negeri  di

bawah naungan langsung Kemenristek Dikti yang ada di wilayah provinsi Gorontalo.

Konsep dan Implementasi SPMI Perguruan Tinggi di Universitas ini telah dibuat dan

disosialisasikan kepada seluruh pimpinan ,tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan

mahasiswa  di  tingkat  universitas  dan  fakultas  khususnya  di  Fakultas  Teknik.

Implementasi SPMI di tingkat Universitas Negeri Gorontalo diwadahi oleh Lembaga

Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M). SPMI di setiap fakultas

di bentuk Gugus Kendali MUTU (GKM ) dan selanjutnya di tingkat program studi di

bentuk unit penjaminan mutu                                              .

Keberadaan GKM merupakan  salah  satu  wujud  keseriusan  dalam

memperbaiki sistem pelayanan menjadi berkualitas GKM memiliki tanggung jawab

dalam merencanakan sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas (GKM) merupakan

perpanjangan tanggung jawab dari lembaga penjaminan mutu (LPM) yang berada di

tingkat universitas.
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Keseriusan dan tanggung  jawab tersebut dapat dilihat  dari pelaksanaan SPMI

baik dalam tahap penetapan standar,  pelaksanaan standar,  evaluasi standar,

pengendalian standar dan peningkatan standar  yang  secara ringkas dikenal istilah

PPEPP. Apabila hal ini telah berjalan dengan baik dan tentunya beroleh dukungan

dari pimpinan fakultas maupun pimpinan perguruan tinggi,  maka dengan pasti

kualitas layanan akan menjadi lebih  baik dan Fakultas  Teknik bekerja dalam

lingkungan yang berbudaya mutu. Tidak hanya itu saja, persiapan dari SPMI akan

membawa dampak baik pada SPME atau yang dikenal dengan istilah akreditasi.

Keberhasilan implementasi SPMI tidak lepas dari peran serta seluruh sivitas

akademika  dalam mendukung  kegiatan  penjaminan  mutu  internal  untuk kepuasan

stakeholders.  Meskipun  demikian,  beberapa  kendala  masih  ditemui  dalam

implementasi SPMI. Kendala utama yang dirasakan adalah komitmen pimpinan baik

di  tingkat  universitas,  fakultas,  jurusan,  maupun  program studi,  terkait  posisi  dan

kesibukannya sebagai SDM penjaminan mutu sekaligus sebagai dosen relatif masih

kurang. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM ) Universitas Negeri Gorontalo merasakan

masih  kurangnya  SDM  auditor,  sehingga  setiap  tahun  memprogramkan  pelatihan

auditor baru untuk mencapai jumlah auditor yang ideal. Kegiatan SPMI yang menjadi

rutinitas  ini  menyebabkan  tidak  terjadinya  improvement yang  mengakibatkan

kebosanan.

Dari 8 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo,  Fakultas Teknik

adalah fakultas  yang  telah siap melaksanakan kegiatan system penjaminan mutu.
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Berdasarkan obsevasi awal tanggal 23 Juli 2018 dengan ketua Tim Penjaminan Mutu

Fakutas Teknik yang dikenal dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) di dapatkan fakta

bahwa implementasi  system penjaminan mutu internal  di  Fakultas Teknik sering

menemui  masalah,  antara  lain:  (1)  ruang GKM tidak representative  artinya  ruang

GKM ada, tetapi hanya diisi oleh staf lain. Hal ini menunjukkan di Fakultas Teknik

masih  kekurangan  ruangan.  Tetapi  ruang  tersebut  dihiasi  oleh  profil,  dokumen

penjaminan mutu dan program-program penjaminan mutu; (2) dokumen penjaminan

mutu  dari  universitas  belum disosialisasikan  ke  tingkat  fakultas  maupun  program

studi.  Hal  ini  bisa  ditafsirkan  dokumen-dokumen  tersebut  belum  rampung;  (3)

kekurangan  anggaran  untuk  pelaksanaan  kegiatan  penunjang  penjaminan  mutu.

Anggaran  hanya  untuk  kegiatan  saja,  tetapi  tidak  sampai  ke  insentiv  SDM yang

mengikutinya;  (4)  terdapat  hambatan  dalam sistem pembelajaran,  dimana  MKDU

(Mata Kuliah Dasar Umum) sering menjadi hambatan bagi jurusan, karena dosen-

dosennya sering tidak masuk dan bahkan tidak masuk sama sekali. Hal ini disebabkan

dosen yang mengampu MKDU tersebut  memiliki  jam kuliah  yang  hampir  ada  di

seluruh jurusan yang ada di lingkungan UNG, seperti mata kuliah Agama, Pendidikan

Pancasila  dan  Bahasa  Indonesia;  serta  (5)  waktu  tempuh  sekitar  25% mahasiswa

menyelesaikan studinya  5 tahun.

Meskipun demikian,  kekurangan  yang  ada tidak menjadi hambatan untuk

tidak mempersiapkan diri dalam pelaksanaan SPME. Telah disinggung sebelumnya

bahwa SPMI akan membawa dampak terhadap SPME. Kualitas layanan yang telah
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dibangun akan lebih mudah dalam mendeskripsikanya  dalam borang akreditasi.

Sesuatu yang terjadi dan yang telah berjalan itulah yang akan dijelaskan. Dan hal ini

telah dibuktikan bahwa semua  jurusan  yang  ada  di  Fakultas Teknik telah

terkareditasi dengan nilai B. hal ini tentunya sangat membanggakan, dengan segala

kekurangan yang dialam segi  fasilitas dan SDM, masih saja memperoleh nilai yang

sangat memuaskan,  tetap tentunya masih perlu perbaikan kedepan untuk   dapat

meraih nilai yang terbaik.

Berdasarkan  faktor  faktor   di  atas  maka  penulis  merasa  tertarik  untuk

melakukan penelitian serta mengkaji  secara seksama implementasi  SPMI  Fakultas

Teknik Universitas Negeri Gorontalo.

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan  uraian  yang  yang  di  jabarkan  dalam  latar  belakang  masalah

penelitian  diatas  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah   ini  adalah

sebabai berikut:

1. Bagaimanakah Penetapan sistem Penjaminan Mutu internal Fakultas Teknik

Universitas Negeri Gorontalo?
2. Bagaimana Pelaksanaan Sistem penjaminan Mutu internal Fakultas Teknik

Universitas Negeri Gorontalo ?
3. Bagaimana  Evaluasi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  Fakultas  Teknik

Universitas Negeri Gorontalo?
4. Bagaimana Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu internal Fakultas Teknik

Universitas Negeri Gorontalo ?
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5. Bagaimana  Peningkatan  Sistem Penjamian Mutu internal  Fakultas  Teknik

Universitas Negeri Gorontalo ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  empirik  tentang

implementasi  sistem penjaminan mutu internal Fakultas Teknik Universitas Negeri

Gorontalo. Sejalan dengan tujuan tersebut secara khusus penelitian ini di maksudkan

untuk mengetahui, antara lain:

1. Mendeskripsikan  implementasi  penjaminan  mutu  internal Fakultas  Teknik

Universitas Negeri Gorontalo.
2. Mendeskripsikan implementasi  sistem penjaminan   mutu internal   Fakultas

Teknik Universitas Negeri Gorontalo.
3. Mendeskripsikan  implementasi  evaluasi  standar  mutu  Fakultas  Teknik

Universitas Negeri Gorontalo.
4. Mendeskripsikan implementasi  pengendalian  standar  mutu  Fakultas  Teknik

Universitas Negeri Gorontalo.
5. Mendeskripsikan  implementasi  peningkatan  standar  mutu  Fakultas  Teknik

Universitas Negeri Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat penelitian

secara  teoritis  dan  manfaat  penelitian  secara  praktis.  Kedua  manfaat  penelitian

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Adapun  manfaat  teoritis  penelitian  adalah  mengembangkan

pengetahuan,pemahaman  sekaligus  penerapan  tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu

Akademik Internal di  Perguruan Tinggi  khususnya  di Fakultas  Teknik Universitas

Negeri Gorontalo.

2. Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Memberikan informasi bagi kalangan sivitas Fakultas Teknik UNG baik itu

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar memiliki wawasan dan budaya

mutu.
b) Sebagai  bahan  kajian  bagi  fakultas  ataupun  unit  lainnya  yang  ada  di

lingkungan  Universitas  Negeri  Gorontalo  terkait  penerapan  system

penjaminan mutu.


